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FÖRORD
I samverkan med Bohusläns Museum fick Jerer Kultur- & Byggnadsvård, Hamburgsund, våren –06 i
uppdrag av Tanums kommun att ge förslag till ett långsiktigt handlingsprogram med målet att till år
2010 ha identifierat och klassat kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt Länsstyrelsens Miljömål. Arbetet utförs numera av undertecknad i samverkan med en referensgrupp med representanter från Bohusläns Museum och kommunala tjänstemän. Plan- och byggchef Robert Lundell leder arbetet.
Föreliggande rapport, som belyser kulturhistoriska byggnader och miljöer på Resö och Galtö samt
utvalda byggnader i Kragenäs är den nionde i denna rapportserie. Inventeringsrapporterna skall ses
som en fördjupning av det kulturhistoriska underlaget i Tanums Kommuns Kulturminnesvårdsprogram från 1984 som omfattade hela kommunen.
Ett viktigt skäl att ha ett aktuellt, kommunalt Kulturmiljöprogram är att kommunens nämnder och
förvaltningar skall ha tillgång till ett kvalificerat underlagsmaterial i plan- och bygglovsärenden. De
kulturhistoriska bebyggelseinventeringarna görs också tillgängliga via kommunens hemsida för att på
så vis sprida informationen till fastighetsägare och kommuninvånare för att därmed öka medvetenheten om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som de förvaltar eller vistas i. Dessa byggnader utgör en mycket viktig del av samhällets identitet och kulturarv.

Hamburgsund i september 2016

Cecilia Wingård
Etnolog/bebyggelseantikvarie/byggnadsvårdare
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1. Bakgrund och syfte
1.1 Miljömålen
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige.1 Dessa mål syftar bl a till att uppnå begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, skyddande ozonskikt, ett rikt växt- och djurliv
m.m. Ett av målen rör också en god bebyggd miljö. Länsstyrelsen i Västra Götalands län som ansvarar
för det regionala miljömålsarbetet, har uppdaterat miljömålen och däribland ’God bebyggd miljö’
under rubriken: värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden, och anger att:
”År 2020 ska bebyggelsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden vara identifierad och analyserad.2
Länsstyrelsens skrivning lägger ett stort ansvar på kommunerna att bygga upp en god kunskap om
den bebyggda miljöns kulturvärden. Arbetet kan sammanfattas i ett dokument, ett sk Kulturmiljöprogram.

1.2 Kulturarv för framtiden
Kulturvård och byggnadsvård förknippar många med museiverksamhet. Men dagens nybyggnation
har många gånger tappat bort förankringen i beprövad byggnadsteknik utifrån den felaktiga devisen
”allt nytt är bättre än allt gammalt”. Vi skall naturligtvis fortsätta att vidareutveckla huskonstruktioner, som fordrar ännu mindre köpt energi från materialskedet till användarskedet. Samtidigt finns det
i det traditionella byggandet väldigt mycket kunskap om just materialkvalité och miljöanpassat byggande att ta vara på, om vi strävar mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Vi kan lära av historien för framtiden - perspektivet backspegeln och visionen kan bli nyckeln för att
vidareutveckla ett miljöanpassat byggande.

1.3 Rådgivning
I de flesta samhällsbildningar kan man tydligt urskilja årsringar från olika bebyggelseepoker. Detta
bebyggelsemönster är oftast en viktig del av ortens/platsens identitet och därmed viktigt att slå vakt
om.
I samförstånd med fastighetsägaren skall kommunen söka konkreta lösningar/förändringar, som fortsättningsvis speglar byggnadens kulturarv och historiska karaktär. Det kan gälla val av byggnadsmaterial, färgtyper och kulörval, fönstertyper och fönsterproportioner mm. Byggnader har under historiens gång alltid byggts om och förändrats utifrån ändrade funktionskrav mm; detta bör gälla även idag
men måste ske med respekt och kunskap om byggnadens kulturhistoria.

1 Miljömålen 2005
2 Beslut om nya regionala miljömål för Västra Götaland 2015-09-16
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2. Tidigare inventeringar och planer
Kulturminnesvårdsprogrammet för Tanums Kommun (1984)
I Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 är inte Resö och Galtö utvalda som kulturmiljöer. Det
gör däremot Kragenäs i samband med Kil och Skälleröd. Rekommendationer ges enligt följande:
Inom området finns ett flertal komponenter av stort kulturhistoriskt värde: fornlämningar, äldre gårdar, bybildning (Kil), vägar av skiftande ålder, stationshus m.m. Tillsammans belyser de en stor och
betydelsefull del av Tanums kommuns utveckling.
Dessa kulturhistoriska lämningar kan fortsatt förmedla en del av det historiska händelseförloppet,
om de vårdas. Betesmarkerna väster om Kragenäs gård är av länsstyrelsen förklarade som naturreservat och kommer enligt reservatsbestämmelserna fortsatt att hållas öppna.
Den äldre välbevarade bebyggelsen bör underhållas så att dess karaktär bibehålls. Bebyggelsen i
Kils by kan förtätas om de nya husen väl smälter in i bykärnan vad gäller placering och exteriör.
Övrig ny bebyggelse bör uppföras i klang med den äldre bebyggelsen inom området.3

Översiktsplan Tanums Kommun -(ÖP) (2002)
Arbete med ny översiktsplan pågår men än så länge är det den äldre från 2002 som gäller. I översiktsplanen kapitel om Kulturmiljövård läggs kommunens utgångspunkter fram såsom bl a: Värda att
bevara är bebyggelse och andra objekt som kan skänka inblick i äldre tiders levnadsvillkor, närings- liv,
byggnadsstil och skönhetsuppfattning, samt: Vid utformning av ny bebyggelse skall den lokala byggnadstraditionen tjäna som utgångspunkt. Man tar också upp de nationella miljömålen där bl a målet God
bebyggd miljö ingår. Kulturvärdena skall enligt detta tas tillvara och utvecklas. Rekommendationer
för samhällsområdet Resö finns redovisade på karta S5 (se nedan).4

Arkeologiska utredningar
Rio Kulturkooperativ utförde 2012 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Resö 3:59 m fl på
Resö. Anledningen var att Tanums kommun har för avsikt att detaljplanelägga området. Utredningsområdet ligger på sydvästra sidan av Resö och består av delvis kuperad, tallbevuxen hällmark och
klapperstensfält. Strax norr om utredningsområdet finns två fornlämningar, Lur 113:1 och 114:1.
Dess utgörs av två fiskelägen bestående av tomtningar. I övrigt finns Lur 416:1, en by och gårdstomt,
Lur 112:1, plats med tradition samt Lur 303:1, en fornlämningsliknande bildning.5
Bohusläns museum utförde i november 2011 en marinarkeologisk utredning, även den som en del i
Tanums kommuns planläggning. Vid utredningen registrerades två fartygs/båtlämningar, en ballastplats samt en hamnanläggning (Lur 594-597), samtliga i anslutning till hamnen vid Hamnsundet.6

3 Tanum, 1984, sid 222
4 ÖP, 2002, sid 136ff
5 Östlund 2012
6 Gainsford 2012
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3. 2015 års kulturhistoriska bebyggelseinventering
3.1 Dokumentation
All bebyggelse, byggnader och miljöer, har inventerats genom okulärbesiktning utifrån kulturhistoriska aspekter. Byggnaderna har fotodokumenterats. Kunskap har inhämtats från intervjuer med ortsbor,
litteratur, äldre kartor och äldre fotografier/vykort.
Beskrivningarna är upplagda efter en tänkt vandring med början längst sydost i det utvalda området,
vid Kragenäs. Därefter följer södra och norra Galtö, nordöstra och södra Resö för att avslutas i
Hamnsundet längst västerut. Föreliggande rapport kommer att vara nåbar på kommunens hemsida
för att vara lättillgängliga för byggnadsnämnd, museer, fastighetsägare med flera. Parallellt med inventeringsarbetet har ett separat arbete utförts av en ideell grupp Resö- och Galtöbor. De har arbetat
med att sammanställa historik kring byggnaderna på Resö och Galtö vilket kommer att resultera i en
bok. För att inte konkurrera med boken har beskrivningarna i denna rapport begränsats till att gälla
det som berör det fysiska samt de verksamheter som bidragit till respektive hus eventuella kulturhistoriska värde. Således är historiekapitlet begränsat till en översiktlig historik. För fördjupning av
bebyggelsens historiebakgrund hänvisas till den kommande boken.

3.2 Värdering
Utöver byggnadsbeskrivningarna har husen givits en klassning utifrån sitt kulturhistoriska värde. I
regel kan man se klassningen som en sammanvägning av hur välbevarat huset är som exponent för sin
tid samt dess betydelse i kulturmiljön. Värderingen av huset har förtydligats genom en motivering
och specifika värden som är viktiga att bevara. Dessa kan utgöras av detaljer såsom välbevarade dekorationer, originalfönster eller dylikt, såväl som mer allmänna karaktärsegenskaper såsom husens proportioner och övergripande utformning. Även om det enskilda huset har fått en lägre klassning, till
exempel mot bakgrund av senare tiders moderniseringar, så kan huset ändå ha specifika värden att
bevara samt en kulturmiljö att ta hänsyn till.
Byggnader som enligt denna inventering inte erhållit klassning enligt nedan utgörs dels av nya hus
eller hus som förändrats i sen tid så att husets kulturhistoriska egenvärde minskat. Bland byggnaderna
i den förstnämnda kategorin skall nämnas villorna från andra hälften av 1900-talet som ofta är goda
exempel på en tidsepoks byggande. I denna inventering lyfts inte dessa fram då de inte utgör huvudmotiv för de kulturhistoriska kvaliteterna i det inventerade området. Det ligger dock ett värde i
att bevara husens tidsprägel för att slå vakt om den sena historien. För nya hus eller hus som är ombyggda i sen tid är det viktigt att undvika sådana förändringar som ger konsekvenser på samhällets
helhetsintryck och förtar upplevelsen av de många alltjämt välbevarade husen.
Vid klassning av byggnader och miljöer har använts tre klasser samt en mellanklass (I-II). Vid miljöer
redovisas endast två (I, II) i rapporten). Klass I är den högsta klassen. Klassningen är en rekommendation som kan ligga till grund för q-märkning i en framtida detaljplan, alternativt områdesbestämmelser. Klassningen är kopplad till olika kapitel i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer
En viktig skyddsmöjlighet för bebyggelseområden avser miljön som helhet och är oberoende av enskilda byggnaders värde (PBL 9kap 8§, tidigare 8kap 6§ pkt 1-3).
Helhetsmiljöer enligt PBL 9kap 8§ pkt 2, 3 hävdas inom tätort i detaljplan med skyddsbestämmelser
(q-märkning) eller varsamhetsbestämmelser (k).
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Helhetsmiljöer på landsbygden kan hävdas genom inrättande av sk områdesbestämmelser med utökad bygglovsplikt enligt PBL 9kap 8§.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
KLASS I - Mest bevarandevärda
Alla klass I -byggnader är kulturhistoriskt särskilt välbevarade hus, som är synnerligen goda representanter vad gäller gångna tiders byggnadskultur och som på ett bra sätt speglar sociala förutsättningar,
näringsfång mm i trakten.
Byggnader som bedömts som mest bevarandevärda får inte förvanskas. Deras exteriör ska bibehållas
och får därför enbart restaureras. En vårdplan bör upprättas i samråd med fastighetsägaren. Klassningen ”mest bevarandevärda” är en värdering som gjorts i denna inventering och skall ses som ett
förslag. Länsstyrelsen kan besluta om byggnadsminnesförklaring av en enskild byggnad eller byggnadsmiljö enligt lagen om kulturminnen (SFS 1998:950). Ett skydd med motsvarande det som byggnadsminnesförklaring ger kan även tillskapas genom planbestämmelser i detaljplan. För båda skyddsformerna krävs samsyn mellan fastighetsägare och berörd myndighet i frågan.
I övrigt gäller PBL 8kap 13§ (tidigare §3:12):
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas.
KLASS II -Särskilt värdefulla byggnader
Alla klass II-byggnader har förändrats sedan byggåret men är ändå goda representanter för gångna
tiders byggnadskultur. Klass II-byggnader skall vid byggnadslovsprövning anses vara sådana särskilt
värdefulla byggnader, som avses i PBL 8kap 13§ enligt ovan och får inte förvanskas ytterligare.
KLASS III - Övriga värdefulla byggnader
Klass III-byggnader har förändrats mer än klass II-hus men är ändå goda exempel på kulturhistoriskt
intressanta hus. Dessa skall vid bygglovsprövning av om- och tillbyggnader m.m uppfylla varsamhetskravet, som avses i PBL 2kap 6§ pkt 1 samt PBL 8kap 17§ (tidigare PBL §3:10), så att byggnadens
särdrag beaktas:
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. (PBL §8:17)
För alla byggnader gäller underhållskravet enligt PBL 8kap 14§ (tidigare 3kap 13§) och att bevarandet i första hand ska ske på grund av fastighetsägarens kunskap och intresse.
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

3.3 Inventerade byggnader och miljöer
Kragenäs

1
" 0

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

1
" 1

Galtö

Samhällsbyggnadskartan

27 juni, 2014

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
50

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 [m]

1:8 800

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

1
" 2

Resö

Samhällsbyggnadskartan

27 juni, 2014

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
50

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 [m]

1:8 800

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

1
" 3

4. Beskrivning och historik
Vägen ut till Resö går via Kragenäs på fastlandet och ön Galtö. Resö och Galtö är två relativt stora
och skogsbeklädda öar i norra delen av Tanums kommun, Lurs socken i norra Bohuslän, Västra Götaland. Öarna präglas främst av fiske men jordbruk har också varit en viktig näring. Galtö delas upp i
södra och norra, utifrån de ursprungliga stamfastigheterna. Bebyggelsen är främst koncentrerad på
öns södra del, i nära anknytning till Resövägen. Öns norra del är skogsbeklädd med undantag av jordbruksmarken runtom gården Norra Galtö, och där finns endast ett fåtal bostäder. På Resö går huvudvägen först genom jordbrukslandskap via skog ner till öns största hamn vid Hamnsundet, öster om ön
Bissen. Ursprungligen låg gårdarna i jordbrukslandskapet på öns nordöstra del och de delade upp den
övriga marken mellan sig. Allteftersom befolkningen växte, styckades marken av och nu är det huvudsakligen på öns sydvästra del som bebyggelsen ligger tätt.
I föreliggande rapport görs endast en kortare historik med sådant som kommit upp under arbetet.
För en utförligare historisk redogörelse hänvisas till den bok om Resö och Galtö som håller på att
produceras av en ideell grupp.

Kragenäs- Skälleröd
Kring Kragenäs finns många spår av historien. Den gamla Kungsvägen, dvs den tidigare huvudvägen
mellan Kungahälla och Oslo i Norge, följer i stort sett den gamla E6:ans sträckning och har förmodligen gjort så sedan vikingatid7. På denna väg reste arméer, kungligheter och vanlig folk. Vid Kragenäs
löper kungsvägen parallellt med gamla E6:an. Men jämna mellanrum stod det vägstenar med olika
funktion. Relativt nyligen upptäcktes en väghållningssten vid Kragenäs där det står att södra Galtö
hade ansvar för underhållet av vägen en bit8 . Ca 50 m söder om den väghållningsstenen står en 3 meter hög sk bautasten. Strax bredvid ligger en som fallit och brutits i tre delar, tidigare 3,3 m hög. En
teori finns att de är minnesstenar över slaget vid Apelsäter år 12219 . Mittemot infarten till Kragenäs
låg Skälleröds gård som även fungerade som gästgifveri. Gästgifveriet var i bruk från tidigt 1700-tal
fram till 1920-talet. Ibland användes även huset som tingshus.10
På en kulle med utsikt över Kragenäskilen/Galtö lera och Galtö ligger Kragenäs gård som har brukats
som boställe för häradshövdingar, i alla fall mellan 1760 och 189911, troligen även tidigare än så.
Gården arrenderades i början av 1900-talet bland annat av familjen Wockatz som 1906 startade ett
skyddshem med uppgift att vårda och fostra vanartade flickor (se vidare Kragenäs 1:12). År 1927
lades skyddshemmet ner men huset brukades fortsatt som skola för barnen på Carl A Wockatz barnhem. Barnhemmet startades 1910 av bröderna Emil och Justus Wockatz i deras avlidna brors namn
vilket han önskat vid sin död. Till att börja med hyrde de ett hus men köpte sedan Hogar gård. Mangårdsbyggnaden togs i bruk, efter ombyggnad, som skola och barnavdelning. Ytterligare två byggnader uppfördes (se Lurs Hogar 1:7, 1:9-1:10, 1:11) som inrymde varsin barnavdelning. Till detta uppfördes även en storstuga på platsen för den gamla ekonomibyggnaden (Lurs Hogar 1:8). Barnhemmet
drevs fram till 1955.12

7 Bengtsson 2009, sid 10f
8 Bengtsson 2009, sid 3
9 Bengtsson 2009, sid 4
10 Bengtsson 2009, sid 6
11 Enligt husförhörslängder
12 http://bohusposten.blogspot.se/2014/08/torstens-nya-bok-om-det-harda-livet-pa.html
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Mellan Kragenäs gård och Bruksholmen sträcker sig ett naturreservat som omfattar strand- och vattenområden kring Galtöleran med stora naturvärden. Det är ett betydelsefullt näringsområde för sim- och vadarefåglar. Alldeles
intill Kragenäs gård ligger en iögonfallande
ekskog där sällsynta insekter, bl a läderbaggen trivs. Inom reservatet finns också en
mycket fin gammal kusttallskog.13 Från Lursjön i öster rinner Hogars älv genom Kragenäs och ut i Kragenäskilen. Innan broarna
anlades ut till Galtö och Resö så rodde
kyrkfolket upp i Hogarälven för att sedan ta
sig vidare till kyrkan i Lur.
Kragenäs gård (Kragenäs 1:4). Foto taget ca 1943-44. Källa:
www.digitaltmuseum.se

Storstugan på barnhemmet (Lurs Hogar 1:8) Källa:
www.digitaltmuseum.se

Text på fotot: ’Barnhemmet å Hogar vid Kragenäs - den
4 aug 1922’. Centralt i bilden ser man storstugan (Lurs
Hogar 1:8) och till höger om den ett av husen med barnavdelning (Lurs Hogar 1:9, 1:10). Källa: www.digitaltmuseum.se

Järnvägen Norra Bohusbanan mellan Uddevalla och Skee invigdes 1903 och i samband med detta
uppförde även stationen vid Kragenäs (Kragenäs 1:11) samt lite senare en banvaktarstuga (Skälleröd
1:19). Motiveringen till att anlägga en station vid Kragenäs var att man skulle forsla ut sten via järnvägen. Det fanns nämligen, i slutet av 1800-talet, ett flertal mindre stenbrott i Lurs socken, bl a på
Skälleröd. Stationen avbemannades redan 1966.14 På 1980-talet slutade tågen att stanna.

13 http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/tanum/kragenas/Pages/index.aspx (2016-05-10)
14 Bengtsson 2009, sid 13
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Galtö
Galtö var i början av 1800-talet uppdelat mellan norra och södra Galtö med varsin gård på varje del
(Norra Galtö - Galtö 1:11och Södra Galtö - Galtö 2:92). Allteftersom delades Galtö upp mellan fler
och fler gårdar, tills det blev små långa tegar över hela ön. Finns fortfarande några långa smala tegar
över skogen i norra Galtö (se karta sid 11). Väster om den nuvarande bilvägen låg enligt en karta från
1860 ett bostadshus ungefär i samma läge som Galtö 2:17. Runtom detta hus samt utmed åkermarkens kanter upp till gården Södra Galtö, byggdes fler hus i slutet av 1800-talet och början av 1900talet. Enligt karta från 1877 låg det en mindre gård/torp på Ängen på nordGaltö. Då gick också
vägen från gården på 1:11 och vidare förbi Ängen ut till havet mittemot lilla Rorholmen.

Bron från fastlandet över till Bruksholmen/Galtö vid Måksund
1950-tal. Källa: www.anghagen.com

Nuvarande vägen på Galtö anlades efter 1938, troligen i samband med att
broarna byggdes 194815. På ekonomiska
kartan från 1938 går det endast mindre
vägar mellan gårdarna. På Bruksholmen
fanns det omkring mitten av 1800-talet
två gårdar och därifrån gick det väg
förbi nuvarande Galtö camping, via Asparna till huvudgården på Södra Galtö
samt västerut förbi Liderna till nuvarande väg. Det fanns endast ett ställe
som man kunde ta sig över till fastlandet före nuvarande bilbroarna. Det var
strax norr om Kloppholmen, i höjd
med gården på Norra Galtö (Galtö
1:11) där det tidigare fanns en bro.16

Galtö slip och mekaniska verkstad vid brofästet till Resö. Källa:
www.digitaltmuseum.se

På fastighet 2:135 låg tidigare
en kiosk. Nu ligger där endast
en mycket sällsynt telefonkiosk
kvar.

15 Muntlig uppgift från Resöbo.
16 14-LUR- 161: Laga skiftes karta från 1877. samt Råssö J133-9A6g78, Ekonomiska kartan från 1977 www.lantmateriet.se
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Resö
Enligt jordeboken fanns det år 1659
fem gårdar på Resö: tre kronogårdar,
Norgården, Östergården och Uppegården samt två skattegårdar, Mellangården och Nedergården17 . Samtliga dessa
var belägna i nordöstra delen av ön.
Namnet på ön benämndes då Reijsöö18 .
År 1800 och 1810 gjordes storskiften
för Resö Nedergård och Resö Östergården19 . På dessa kartor skrivs ön Ressö.
Ännu omkring mitten av 1800-talet
ligger bebyggelsen på nordöstra delen
av ön, enligt Generalstabskartan från
Östra delen av Resö med större sammanhängande jordbruksmark och
1843. Namnet stavas då Risön. Öarna
de ursprungliga gårdarna. I fotots övre hörn till höger kan man se
Bissen, Vadholmen och Store-Snart
norra Galtö. Flygfoto från 1935. Källa: www.digitaltmuseum.se
skrevs Bisen, Walholmen respektive
StSnarten.20 Dessa har 1938 fått dagens
namn enligt ekonomiska kartan. Omkring mitten av 1800-talet fanns också
jordbruksbebyggelse på Holmsbacken
och Gårvik längre västerut på Resö.
Hamnsundet som idag utgör öns ”centrum” med affär, pensionat och fiskehamn hette 1930 Tiggarhällan21 . Det
lär vara den berghällan där Nationalparksporten ligger idag, vid vattnet nedanför Tempo.22 På ekonomiska kartan
Torgelsholmen före 1910 med folk/småskolan till vänster i bilden och
från 1977 heter området dock Tigerhälhuset längst till höger flyttades till Hamnsundet omkring 1910 (Resö
23
lan . Namnet är troligen förvanskat,
3:36). Källa: Resö historical pictures.
enligt muntlig uppgift ska namnet
komma från att tiggare brukade lägga
till där. Namnet återfinns i fastighetsbeteckningarna men används inte i dagligt tal.
Längst nordost på Resö ligger Torgelsholmen. Namnet har varierat från t e x Törresholmen till Torråsholmen. Namnet dyker upp i husförhörslängderna första gången 1844-1850. Då bodde torparen
Carolus Olsson, född 1810, med sin hustru och dotter på Töresholmen.24 Eventuellt kan det vara
några fler men det är svårt att avgöra då längderna inte var så tydliga till att börja med. I församlingsboken från 1897-1914 bodde det tegelbrännare och tegelbruksarbetare på Torgelsholmen men även
17 Östlund 2012
18 N8 Över norra o södra Vikan, 1662, www.lantmateriet.se
19 Lurs socken Resö 1-5 1800 och 1810, Östlund 2012
20 Fjällbacka J243-51-1, Östlund 2012
21 Tjärnö J131-93SO, Östlund 2012
22 Muntlig uppgift från Resöbo.
23 Västbacken J133-9A5g79, Östlund 2012
24 Hflängd 1844-1850 Lurs socken
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stenhuggare och fiskare. Var tegelbruket
var beläget är inte fastlagt men ett lertag
finns markerat på karta från 189825 . Torgelsholmen var, före bron från Galtö som
byggdes 195626, den huvudsakliga ”porten” till Resö österifrån. Nuvarande väg
över Resö anlades 1935 men då gick den
från Torgelsholmen och inte förbi Österöd
som idag.
Fiske och jordbruk
På grund av Resös förutsättningar med
relativt stora jordbruksmarker på ön har
Resöborna under lång tid haft jordbruk
som huvudnäring, men med fiske som binäring. Antalet boende har troligen varit
lågt under lång tid. Det var främst från
slutet av 1800-talet och framåt som befolkningen växte. Under slutet av 1800talet blev några av Resöborna yrkesfiskare.
Den första riktiga fiskehamnen anlades
vid Torgelsholmen och där uppfördes ett
tiotal enkel- och dubbelhus som ännu
finns kvar. Även vid Hamnsundet, där
hamnen var djupare, bosatte sig fiskare.
1936 anlades en ny hamn på Hamnsundet
och då hörde 26 fiskebåtar hemma på ön.

’Kooprabryggan’ med de stora magasinen som fick ge plats för ny
hamn. ca 1920. Källa: www.anghagen.com

Del av vykort över hamnen vid Hamnsundet, omkring 1990. Källa:
www.anghagen.com

Flygfoto över Hamnsundet när vågbrytaren är byggd på 1930-talet. Källa: www.digitaltmuseum.se
25 14-LUR-183 :1898 års karta, www.lantmäteriet.se
26 Bohuslänningen 1995 (datum okänt pga artikeln är hämtad från hemsidan www.anghagen.com)
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Stenbrott med kvarliggande block och skrotsten på västra Resö. Foto: Annika Östlund, 2012.

För de större båtarna byggdes nya bryggor i skydd av vågbrytare och Hamnholmen söder om de äldre
bodarna som redan fanns på platsen.27 Innan hamnen anlades fanns det tre stora magasin som inrymde salteri. År 1969 ersattes träbryggan från 1936 med en betongkaj och gångförbindelsen till Hamnholmen byggdes28.
Stenindustri
Det har inte varit några storbrott på Resö men spår efter stenindustri finns ändå här. Vid Kyrkviken
fanns ett stenbrott där man högg gravsten och grundmursten. Resö Stenhuggares Fackförening bildades 1899 och protokoll från åren 18991901 finns bevarade i Föreningsarkivet i
Uddevalla. Då det inte finns fler protokoll i arkiven vet man inte hur länge
föreningen fanns. Utlastning av sten ska
ha skett från Rössnäss och Lasteplan,
belägna på öns östra respektive norra
delen av Resö vilket visar att stenbrytningen har skett för mer än husbehov.
Ännu ett tydligt tecken på närvarande
stenhuggare är att Konsum, ”Koopra”,
bildades 1915 på Tigerhällan/Oljeskär
9. I orterna i norra Bohuslän visar ofta
förekomst av Konsum på närvaro av
stenarbetare och stenindustri.29 En filial
till Koopra fanns mellan 1929-1958 på
Foto från 1915 över Backekällan. Från vänster: bostadshus (Resö
Torgelsholmen (Resö 1:32).30
27 Westerlind 1982
28 GP 1969-05-17
29 Östlund 2012
30 Muntlig uppgift från Resöbo.

2:63), den fd posten/affären (Resö 2:28) samt godtemplarorden Resö
Vänners hus. (Resö 2:27) Alla tre husen finns kvar än idag. Källa:
www.anghagen.com
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Övriga näringar
Den första poststationen kom till Resö 1929 och placerades hos Mimmi Lantz i Backes källa (Resö
2:28). Posten kom med tåget till Kragenäs och roddes sedan till Galtö och Resö31. Elektriciteten kom
till ön 193232 och första telefonabonnemanget 191233 . Ju fler boende det blev på ön desto mer underlag fanns det för affärer och företag. Resö pensionat, ’Panget’ (Myren 1:6), startades av syskonen
Paul och Karin Olsson. De drev rörelsen i 42 somrar tills de lämnade över till andra 198734 .
Utöver Kooperativa (Konsum) på Oljeskär fanns tidigare även två privataffärer som lade ner sin verksamhet i mitten av 1960-talet. Kooperativa har överlevt ända sedan 1915. Eldsjälar, trogna kunder, en
företagsam ägare samt turisterna på sommaren har varit förutsättningar för att den ska kunna finnas
kvar.

’Panget' överst till vänster och Konsum, numera Tempo,
nederst till höger. Källa: www.anghagen.com

.

31 Lur-Resö-Galtö genom tiderna 1992, sid 66
32 Bohusläningen 1979-10-31
33 Lur-Resö-Galtö genom tiderna 1992, sid 66
34 Bohusläningen 1987-10-16

’Koopra’ omkring 1975. Källa: www.anghagen.com
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5. Inventerade byggnader
5.1 Kragenäs - utvalda byggnader

Lurs Hogar 1:7
Lurs-hogar 5
Byggår: 1912
Historia: Ett av tre hus som från 1913 utgjorde Carl A Wockatz barnhem. Carl A Wockatz (1849-1909) önskade att ett
barnhem skulle uppföras i hans namn efter hans död. Det genomfördes av Carls bröder, Emil och Justus Wockatz. Till att
börja med hyrde de ett hus 1910 men köpte sedan Hogar
gård. Ekonomibyggnaden på gården revs och en storstuga
byggdes på dess plats (Lurs Hogar 1:8). Mangårdsbyggnaden
togs i bruk, efter ombyggnad, som skola och barnavdelning.
Ytterligare två byggnader uppfördes som inrymde varsin barnavdelning. En ny ekonomibyggnad uppfördes men den brann
ner och barnen fick istället lära sig ladugårds- trädgårds- och
jordbruksarbete på Kragenäs gård som arrenderades av Emil
Wockatz. Barnhemmets hus ritades av Emils svåger, arkitekt
Willi Dähn. De ska ha varit byggda likadana och hade, enligt
äldre foto, ursprungligen två- och treluftsfönster med varje
båge indelad i sex rutor. Varje fönster var försett med fönsterluckor. På övervåningen satt ett treluftsfönster samt två rektangulära gavelsidofönster. Entrén gick via en glasad förstu
med pardörr på husets långsida. Barnhemmet drevs fram till
1955.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd och
halvvalmat mansardtak. Huset är uppfört med en trästomme
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul
locklistpanel med profilerad åslist. Övre delen av gavelröstena
är klädda med liggande vit panel. Fönstren är sidohängda,
ospröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har vita, enkla och oprofilerade omfattningar. På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, takets
form, fönsterplaceringen, den liggande panelen och dess avvikande kulör på gavelröstena.

Motivering och råd: Huset är byggt i en nationalromantisk
stil och är relativt välbevarat. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har
ett arkitektoniskt värde men framförallt ett samhällshistoriskt
värde som fd barnhem. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:1).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Lurs Hogar 1:8 -Körstugan
Lurs-hogar 2
Byggår: 1912
Historia: Ursprungligen har byggnaden utgjort storstuga/
samlingssal till Wockatz barnhem (se Lurs Hogar 1:7). Byggnaden hade tidigare en klockstapel på taket och två stora öppna spisar en i var gavel. Interiören var och är starkt nationalromantiskt inspirerat med innerväggarna klädda med liggande
timmerstockar, synliga, kraftiga takbjälkar och pelare, samt
kraftiga smidda oljelampor. Inredningen bestod av bänkar liknande kyrkbänkar Klockstapeln togs troligen bort vid omläggning av taket när huset en stund var på väg att bli fritidsbostad. Den ena av de stora spisarna var delvis raserad när nuvarande ägare tog över 1986. Den revs helt och ett kök, samt
hall och toa byggdes på platsen. Ovanpå dessa utrymmen blev
det en läktare. Vid renoveringen drog man också in vatten och
el. I övrigt behöll man såväl interiören som exteriören så likt
det ursprungliga som möjligt.

Beskrivning: Byggnaden ägs sedan 1986 av kören Ärter och
Fläsk och används som repetitions- och konsertlokal. Byggnaden är i 1 plan med källare men med högt halvvalmat mansardtak. Huset är uppfört med timmerstomme på en grund av
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med rödmålad locklistpanel med profilerad åslist. Hörnknutarna är kraftiga och vitmålade. Fönstren är smårutiga i liggande överhängda bågar.
Karakteristiskt är också de små taklyften med minimala ljusinsläpp på båda takfallen. På taket ligger röda betongpannor.
Entrén går via en överbyggd altan och förstu på husets norra
kortsida. Även altanräckets utformning är ursprungligt och
karakteristiskt. Byggnaden ligger på sluttningen, centralt mellan de ursprungliga hemmen.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning, den överbyggda altanen och dess räcke, de
små takkuporna, interiörens karaktär.

Motivering och råd: Huset är byggt i en nationalromantisk
stil och är mycket välbevarat såväl exteriört som interiört.
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets
ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde men
framförallt ett samhällshistoriskt värde som samlingssal till det
fd barnhemmet. Huset har även ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:1).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Lurs Hogar 1:9, 1:10
Lurs-hogar 3
Byggår: 1912
Historia: Ett av tre hus som från 1913 utgjorde Wockatz
barnhem (se Lurs Hogar 1:7). Husen ska ha varit byggda likadana och hade, enligt äldre foto, ursprungligen två- och treluftsfönster med varje båge indelat i sex rutor. Varje fönster
var försett med fönsterluckor. På över våningen satt ett treluftsfönster samt två rektangulära gavelsidofönster. Entrén
gick via en glasad förstu med pardörr på husets långsida.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd och
halvvalmat mansardtak. Huset är uppfört med en trästomme
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med
ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är pivothängda med spröjsindelning. Fönstren har vita, enkla och
oprofilerade omfattningar. I gavelröstena sitter rektangulära
gavelsidofönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Det finns
taklyft på båda takfallen.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, takets
form, fönsterplaceringen.

Motivering och råd: Huset är byggt i en nationalromantisk
stil och är relativt välbevarat. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har
ett arkitektoniskt värde men framförallt ett samhällshistoriskt
värde som fd barnhem. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:1).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Lurs Hogar 1:11
Lurs-hogar 1
Byggår: 1912
Historia: Ett av tre hus som från 1913 utgjorde Wockatz
barnhem (se Lurs Hogar 1:7). Husen ska ha varit byggda likadana och hade, enligt äldre foto, ursprungligen två- och treluftsfönster med varje båge indelat i sex rutor. Varje fönster
var försett med fönsterluckor. På över våningen satt ett treluftsfönster samt två rektangulära gavelsidofönster. Entrén
gick via en glasad förstu med pardörr på husets långsida.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd och
halvvalmat mansardtak. Huset är uppfört med en trästomme
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul
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locklistpanel med profilerad åslist. Övre delen av gavelröstena
är klädda med liggande vit panel. Fönstren är sidohängda,
spröjsade tvåluftsfönster med liggande proportioner på glasrutorna. Fönstren har vita, enkla och oprofilerade omfattningar.
På taket ligger tvåkupigt lertegel. Det finns taklyft på båda
takfallen. Entrén ligger mitt på västra långfasaden.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, takets
form, fönsterplaceringen, den liggande panelen och dess avvikande kulör på gavelröstena.

Motivering och råd: Huset är byggt i en nationalromantisk
stil och är relativt välbevarat. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har
ett arkitektoniskt värde men framförallt ett samhällshistoriskt
värde som fd barnhem. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:1).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Skälleröd 1:19
Lur Skälleröd 4
Byggår: 1909
Historia: Huset byggdes av statens järnvägar för att fungera

som banvaktarstuga. Banvaktarstugor låg med 2,5 km mellanrum utmed alla järnvägssträckor i Sverige. Banvaktaren hade
som uppgift att underhålla och besikta en viss sträcka av järnvägen. Bohusbanan byggdes i början av 1900-talet och då
byggdes denna typ av banvaktarstuga utmed hela sträckan Göteborg-Strömstad. Hustypen ska även ha byggts utmed FröviKrylbo samt Göteborg- Halmstad- Helsingborg.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan utan källare. Huset är
uppfört med tegelstomme och fasaderna är putsade samt målade vita. Gaveln delas av på mitten med ett listverk. Fönstren
är vita, sidohängda tvåluftsfönster. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger svart tegelliknande plåt. På fastigheten
finns även två uthus.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
putsade fasaden.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde men
främst ett samhällshistoriskt värde såsom fd banvaktarstuga.
Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:1).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Kragenäs 1:11
Kragenäs fd järnvägsstation
Byggår: Omkring 1903
Historia: Stationen uppfördes i samband med att norra Bohusbanan anlades 1903. Stationshuset ritades av Statens järnvägars chefsarkitekt Folke Zettervall och är av likadan typ som
byggdes utmed hela Bohusbanan. Stationen är en av få stationsbyggnader i Bohuslän som finns bevarade i originalutförande ännu idag. Taket var tidigare belagt med bandplåt. Det
har tidigare funnits en jordkällare. På andra sidan järnvägsspåret låg ett, numera rivet, godsmagasin. Under 1960-talet upphörde biljettförsäljningen vid denna station och på 1980-talet
slutade tågen att stoppa här. Efter nedläggningen brukades
byggnaden som förråd av militären fram till 1993 då nuvarande ägaren tog över. 2010 fick fastighetsägaren Tanums kommuns byggnadsvårdspris för att ha underhållit och bevarat stationshuset föredömligt.

Beskrivning: Stationshus i 2½ plan uppfört i jugendstil med
tegelstomme och halvvalmat sadeltak. Jugendstilen uttrycks
genom fasadens mörka dekorativa mörka band, entréns bågformade valv, samt av takfallets lätta svängning. Husets två
entréer är centralt placerade på var långsida. Fönstren sitter
symmetriskt och utgörs av grönmålade korspostfönster. Under
takfoten och i gavelröstet sitter mindre rektangulära fönster.
På taket ligger enkupigt lertegel och det finns taklyft på båda
takfallen.
Huset inrymmer den stora vänthallen, toaletter, biljettexpedition, resgodsrum, postfack, stationsföreståndarvåning på övre
plan och en stationskarlslägenhet på bottenvåningen. Strax
nordväst om stationsbyggnaden ligger också en välbevarad
ekonomibyggnad delvis byggt i handslaget tegel, delvis i trä.
På taket ligger tjärpapp.

Värden att bevara: Husets utformning med de karakteristiska jugenddetaljerna nämnda ovan.
Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har såväl ett arkitektoniskt värde som
ett samhällshistoriskt värde såsom fd järnvägsstation. Huset
har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:1). Stationshuset är sannolikt det bäst bevarade från
tillkomsttiden utmed hela Bohusbanan.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Kragenäs 1:12
Kragenäs gård 6
Byggår: 1929 (troligen lagfart) Huset är byggt tidigare, 1906.
Historia: År 1906 startade paret Emil och Anna Wockatz ett
sk skyddshem med uppgift att vårda och fostra vanartade flickor. Det sägs att skyddshemsbyggnaden delvis uppfördes av
virke från Nordenskölds forskningsfartyg Vera sedan den
hamnat på ett varv i Göteborg, 1895 för reparation. Varvet
arrenderades av Carl A Wockatz, bror till Emil. Vegas gamla
styrhytt ska en tid ha stått på skolgården. Flickorna fick utöver
lagstadgad skolundervisning även undervisning i huslig ekonomi, kvinnlig slöjd, mjölkning, ladugårdsskötsel och jordbruksarbeten. Sysslorna utfördes på Kragenäs gård. Skyddshemmet lades ner 1927 men användes fortsättningsvis som
skola för barnen på Carl A Wockatz barnhem. (http://bohuspost.blogpost.se, 2014). I huset satt tidigare spröjsade tvåluftsfönster (tre rutor i varje båge) och på taket låg bandplåt. Under senare tid har huset byggts om invändigt till uthyrningslägenheter (sommartid).

Beskrivning: Byggnad i 2½ plan utan källare. Huset är uppfört med trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaderna klädda med gul locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är mestadels nyare, pivothängda, vita tvåluftsfönster
med spröjsindelning. Fönstren har enkla, oprofilerade omfattningar. På husets södra sida är det insatt under senare tid två
altandörrar. Entrén är på husets norra sida och har en enkel
förstukvist med pulpettak. Entrédörrarna är äldre pardörrar.
På taket ligger röda betongpannor. På fastigheten finns även
ett uthus och en jordkällare. Uthuset ligger utmed bergskanten och dess fasad är klädd med rödmålad enkel locklistpanel.
På taket ligger äldre tvåkupigt lertegel och fönstren är vita,
sidohängda och småspröjsade. Vidbyggt är en mindre vedbod
med pulpettak. Jordkällaren ligger i direkt anknytning till uthuset.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, entrén,
fönstrens placering och utformning, uthuset och jordkällaren.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets
ursprungskaraktär. Huset har ett samhällshistoriskt såväl som
ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:1).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Kragenäs 1:4
Kragenäs gård 1, 3-5
Byggår: 1909 (året för lagfart, Kragenäs 1,3,5), 1982 (Kragenäs gård 4)

Kragenäs gård 1 och 3

Kragenäs gård 1 ’Kansliet’, nordöstra
fasaden

Kragenäs gård 1 ’Kansliet’, sydvästra fasaden

Historia: Gårdstomt enligt karta 1708 (fmis) RAÄ Tanum
1674:1. Enligt Axel Emanuel Holmberg angavs i de tidigaste
jordeböckerna efter införlivningen (1661), Kragenäs som boställe åt häradsdomare (Tiselius 1926). Holmberg räknar upp
häradsdomare från 1675 till 1899. Enligt husförhörslängderna
kan man hitta häradsdomare åren 1760- 1899, (tidigare än
1760 har inte kunnat bekräftas). Den siste häradshövdingen
som bodde på gården hette Fredrik Daniel Carlborg. Denne
bodde på Kragenäs mellan 1879-1899. Gården arrenderades
ut 1899-1908 till fd kapten Karl Oskar Aristides Ehrling och
dennes hustru Karolina Gustafva Gyllenhammar. Ungefär
samtidigt började Major Emil Wockatz och hans hustru Karin
arrendera. Vilka delar av gården familjerna arrenderade framgår inte av genomgånget material. Men år 1906 startade paret
Wockatz ett sk skyddshem med uppgift att vårda och fostra
vanartade flickor (Tiselius 1926). (se vidare Kragenäs 1:12).
Flickorna fick utöver lagstadgad skolundervisning även undervisning i huslig ekonomi, kvinnlig slöjd, mjölkning, ladugårdsskötsel och jordbruksarbeten. Sysslorna utfördes på Kragenäs
gård. Skyddshemmet lades ner 1927 men användes fortsättningsvis som skola för barnen på Carl A Wockatz barnhem (se
Lurs Hogar 1:7). (http://bohuspost.blogpost.se, 2014). Nuvarande ägares familj köpte gården 1974. ’Kansliet’(Kragenäs gård
1) är den äldsta bevarade byggnaden på gården. Husets byggår
är inte bekräftat men enligt bevarade detaljer så kan det vara
från mitten av 1800-talet. Mangårdsbyggnaden skulle kunna
vara några årtionden yngre. Drängstugan är troligen från 1920talet. Det har satts in en del nya fönster i mangårdsbyggnaden
och ’Kansliet’. På äldre foto kan man se att ’Kansliet’ hade
höga korspostfönster på andra våningen. Enligt karta från
1916 (som är en avritning från 1895 års karta) kan man se
byggnaderna omgivna av stora trädgårdsområden. Det fanns
tidigare en smedja på andra sidan vägen.
Beskrivning: På Kragenäs gård finns än idag ett antal byggnader: Mangårdsbyggnaden, ’kansliet’, drängstugan, ett yngre
bostadshus från 1982, den fd ladugården samt ytterligare ekonomibyggnader. ’Kansliet’ är uppfört i 2½ plan med en timmerstomme på en grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd
med gul locklistpanel från olika tidsepoker. Den äldsta är en
bred list med profiler i var kant. Fasaden är avdelad med en
profilerad gördelgesims. Nedtill på fasaden sitter en profilerad
fotlist. Upptill avslutas fasaden mot en bred profilerad och
rundad list. Timmerstommen har knutar inbyggda i knutlådor.
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Fönstren är även de från olika tidsepoker. På nedre plan sitter
det äldre tvåluftsfönster med spröjs (sex rutor i varje båge),
enkelglas med innerbågar. På övre plan sitter det moderna pivothängda isolerglas med spröjsindelning. Fönsteromfattningarnas över- och understycken är profilerade. Sidostycken finns
inte utan där är istället målat vitt. Även de yngre fönstren har
kvar omfattningarna. På var gavel sitter ett blindfönster.
Kragenäs gård 3, Mangårdsbyggnaden,
sydöstra fasaden.

Kragenäs gård 3, Mangårdsbyggnaden,
nordvästra fasaden.

Kragenäs gård 5, Drängstugan östra sidan

Kragenäs gård 5, Drängstugan, södra sidan

Mangårdsbyggnaden är av herrgårdstyp med troligen sexdelad
plan. Byggnaden är uppförd i 1½ plan med en timmerstomme
på en låg grund av tuktad fältsten. Knutarna är inbyggda i
knutlådor. På båda takfallen sitter stora frontespiser. Åt nordväst sitter dessutom en sentida takkupa på var sida frontespisen, med stora moderna lunettfönster i. Fasaden är klädd med
gul locklistpanel med rundad locklist och avslutas upptill mot
en list med rundbågefris. Fasaderna är försedda med profilerad
gördelgesims i höjd med takfoten. Fönstren på nedre plan är
höga sidohängda, vita, korstpostfönster med spröjs i nedre bågen. På övre plan sitter lägre sidohängda tvåluftsfönster med
en spröjs i var båge. I nocken på frontespiserna sitter ovanliga,
spetsiga nockfönster. I gavlarna sitter runda respektive kvadratiska gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är profilerade.
Åt nordväst finns en altan med balkong ovanpå. Entrén finns
åt sydost med en granittrapp och tredelad dörr med speglar
och fönster under ett stolpförsett pulpettak. På södra gaveln
finns även en köksingång med en enkel spegeldörr. På taket
ligger röda betongpannor. Vindskivorna är vita och figursågade.
Drängstugan är en enkelstuga tillbyggd i vinkel med ett
trapphus på gaveln. Stugan är uppförd med en trästomme på
en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är äldre sidohängda, vita, spröjsade en- och tvåluftsfönster. Fönstrens omfattningar har profilerade över- och understycken. På taket ligger
en- och tvåkupigt lertegel.
Lagården ligger norr om de andra byggnaderna och har fd
rödmålad brädpanel och tjärpapp på taket. Övriga ekonomibyggnader ligger mellan mangårdsbyggnaden och lagården. En
av byggnaderna är uppförd med synlig, rödmålad timmerstomme. Det huset har relativt nylagt tak.
Det yngre bostadshuset uppfördes till nuvarande ägares föräldrar som då flyttade från mangårdsbyggnaden. Huset är
uppfört i typisk 1980-talsstil med ospröjsade, bruna, pivothängda fönster, ockragul lockpanel, lågt väggliv och röda betongpannor på taket.

Värden att bevara: Gårdsmiljön. ’Kansliet’: Husets volym
Ekonomibyggnaderna norr om mangårdsbyggnaden. Den i mitten är timrad.

och proportioner, de äldsta locklisterna, de äldre fönstren,
fönsteromfattningarna, gördelgesimsen och fotbrädan, blindfönstren. Mangårdsbyggnaden: Husets volym och proportioner,
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fönstrens utformning, placering och omfattningar, de figursågade listerna/vindskivorna, nockfönstren i frontespiserna, entréns utformning. Drängstugan: Husets volym och proportioner, fönstren och fönsteromfattningarna, det höga vägglivet.
Ekonomibyggnaderna: Det är i väldigt dåligt skick men bör bevaras på något sätt så att gårdsmiljön bevaras.

Motivering och råd: Byggnaderna på gården är mycket väl-

Den fd ladugården

bevarade med undantag av de stora takkuporna på bostadshusets nordvästra fasad som troligen tillkommit på 1990-talet.
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens
ursprungskaraktär. Gården har främst ett samhällshistoriskt
värde som fd boställe för häradshövdingen i Tanum och Vette
härad. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:1). Observera att de befintliga
byggnaderna inte klassas som fornlämning (med automatiskt
lagskydd i Kulturmiljölagen) även om det finns en gårdstomt
registrerad på platsen.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I (gårdsmiljön och Kragenäs gård 3 och 5, dvs byggnaderna norr om vägen)
Kragenäs gård 4, (huset söder om vägen)

Kragenäs gård 4, (huset söder om vägen)
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5.2 Galtö

Galtö 2:44 mfl (enl kartmarkering)
Bruksholmen
Byggår: 1950Historia:
Beskrivning: Fritidshus från 1950-talet och framåt, mestadels
enplanshus.

Värden att bevara: Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:38
Galtö södra 20
Byggår: 1890
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. År
1964 höjde man husets nock samt byggde till en förstu med
toalett.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en trästomme på en grund av putsad sten. Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor.
Fönstren är ospröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger tvåkupigt lertegel. En farstu är tillbyggd på husets norra sida med balkong ovanpå. Det finns
taklyft på båda takfallen. Huset ligger för sig själv på en udde
och trädgården, med ett flertal fruktträd, är avgränsad med en
kallmurad stengärdesgård. Det finns även ett uthus på fastigheten, byggd med trästomme och fasaden klädd med röd
lockpanel.

Värden att bevara: -
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Motivering och råd: Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen under mitten av 1900-talet men har trots detta ett
kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö. Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med
byggnadstraditionen på Galtö alternativt i enlighet med den
senaste renoveringen.
Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:90
Galtö 41
Byggår: 1950-tal
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en trästomme på en grund av putsad
och blåmålad betong. Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor. Fönstren är ospröjsade två- och treluftsfönster.
Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger tegelliknande
plåt. På samma fastighet ligger Galtö camping.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats mycket lite.
Galtö camping

Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det
även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under
denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Galtö 2:95 mfl (enl kartmarkering)
Galtö
Byggår: 1950Historia:
Beskrivning: Fritidshus från 1950-talet och framåt, mestadels
enplanshus. Närmast kameran stod det tidigare en kiosk som
hörde till Galtö camping.
Värden att bevara: -
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Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.
Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:51
Galtö södra 53
Byggår: Flyttades till platsen någon gång mellan 1938 och
1977.

Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
har flyttats till platsen. Den fungerade tidigare som s k undantagsstuga för jordbruksfastigheten Galtö 2:12, vars mangårdsbyggnad numera ligger på Galtö 2:85. Efter flytten användes
huset som fritidsbostad.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd. Huset är
uppfört med en trästomme på en grund av putsad sten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har enkla och oprofilerade omfattningar. Fönstren är vita och omfattningarna är
mörkgröna. På taket ligger enkupigt lertegel. En altan är tillbyggd på husets norra sida, taket på den är i dåligt skick. Huset ligger för sig själv med höga träd runtomkring samt med
en ej avgränsad, oplanerad trädgård.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt enkelhus. Byggnaden har förändrats, men har
ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Galtö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Huset har ett visst samhällshistoriskt värde i och med dess
tidigare funktion.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Galtö 2:63
Galtö södra 51
Byggår: 1970-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges som nytt vid inventeringen 1974. Huset har byggts till
på längden sedan byggåret.

Beskrivning: Fritidsbostad i 1 plan, byggd med regelstomme
på platta. Fasaden är klädd med röd locklistpanel med enkel
locklist. Fönstren är pivothängda med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger svarta betongpannor, alternativt asbestcementpannor (enligt 1974 års inventering). Huset omges av en enkelt utformad
trädgård.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:85
Galtö södra 47 - Liane
Byggår: 1909 (ev året för lagfarten)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Tidigare jordbruksfastighet med beteckningen Galtö 2:12 och benämndes Båtsmanstorp på karta från 1897. Bostadshuset är
numera avstyckat från marken. Lagården som tidigare låg på
motsatt sida vägen, revs 1960. Bostadshuset var målad i en
ljusgrön kulör 1974. Uthuset var målat i en gul kulör. Galtö
2:51 utgjorde tidigare en s k undantagsstuga på gården men
flyttades till nuvarande plats i samband med att det blev en
fritidsbostad.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Huset
är uppfört med en trästomme på en grund av spritputsad sten.
Fasaden är klädd med röd locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är ospröjsade två- och treluftsfönster på nedervåningen och spröjsade på övervåningen. Fönstren har enkla och
oprofilerade omfattningar. Såväl fönstren som omfattningarna
är vita. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset ligger på södra
sidan av den öppna jordbruksmarken på södra Galtö. Huset
omges av en trädgård, avgränsad med ett brunmålat spjälstaket. Det finns även ett nybyggt garage och ett uthus i anknytning till tomten.
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Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de
spröjsade fönstrens utformning.

Motivering och råd: Huset är ett ursprungligen ett traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats något,
men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Galtö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett samhällshistoriskt värde såsom
före detta jordbruksfastighet. Huset har även ett värde som
ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Galtö 2:134
Galtö södra 43 - Asparna
Byggår: 1943
Historia: Nuvarande huset uppfördes 1943 efter det att det
tidigare huset brunnit 1942. Enligt Gårdar i Göteborgs och
Bohuslän (2001) köptes gården av Karl Olausson 1894, men
den är nog äldre än så då ladugården sägs vara från 1870-talet.
Enligt 1938 års ekonomiska karta har det funnits en såg på
ägorna. Den lär ha satts upp efter den kraftiga orkanen 1933
då många träd blåste ner på fastighetens marker. Fastigheten
hette tidigare 2:13. Galtö 2:14 hörde också till gården.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden håller på att kläs om. Vid fototillfället var huset endast klätt med vindpapp. Fönstren är ospröjsade två- och treluftsfönster. Fönstren har för tillfället inga omfattningar. Även taket håller på att läggas om och var vid fototillfället endast klätt med tjärpapp, läkt och vindpapp. Huset
ligger för sig själv med en oplanerad trädgård, avgränsad med
en kallmurad stenmur, respektive omålat spjälstaket. Strax
utanför trädgården står ett par större knotiga gamla ekar. Fastigheten sträcker sig mellan vattnet sydöst om bostadshuset,
till mitten av den öppna jordbruksmarken samt med en kil ner
till Resövägen.
På motsatt sida vägen ligger en ladugård med rödmålad fasad
och indragen logport. På taket ligger röd korrugerad plåt. Portarna är grönmålade och omfattningarna är vitmålade. på
samma fastighet finns även ett fritidshus i 1 plan, som ligger
utmed Resövägen, med nr 39.
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Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
synliga granitgrunden, ladugårdens utformning och då särskilt
den indragna logporten.

Motivering och råd: Eventuella förändringar bör utformas i
enlighet med byggnadstraditionen på Galtö samt med hänsyn
till husets ursprungskaraktär. Huset har även ett värde som
ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III (bostadshuset), klass I
(ladugården)

Galtö 2:89
Galtö södra 45B
Byggår: 1961
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med källare. Huset är uppfört med en regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor. Fönstren är nya,
vita pivothängda fönster med mittpostindelning. Fönstren har
inga omfattningar. På taket ligger röd plegel, dvs pannliknande
plåt. Huset ligger på södra sidan av den öppna jordbruksmarken på södra Galtö. Huset omges av en trädgård, avgränsad
med en hög häck. Det finns även ett par uthus på tomten.

Värden att bevara: Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistorisk värdefull miljö
(6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Galtö 2:92
Historia: Södra Galtös tomt enligt karta från 1801. Gården
finns med i fornminnesregistret med RAÄnr Lur 415:1. Beskrivningen enligt Fmis: By-gårdstomt, ca 130x100m. Befintliga bostadshus och lagård ligger på samma platser på karta från
1860. På den kartan ligger det också en byggnad, troligen ladugård norr om gården. Enligt Gårdar i Göteborgs och BohusDen öppna jordbruksmarken med gården Södra Galtö i bakgrunden.
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län (2001) utgör dagens ägare 6:e generationen. Släktens förste ägare hette Hans Didriksson f. 1780, vilken köpte gården
omkring 1802. Ladugården byggdes 1953 och byggdes till
1985. Omkring 1900 odlades lin som bereddes i kölna på gården.

Beskrivning ekonomibyggnader: Lagården är en medelstor
lagård med röd fasadpanel, fädel i putsad betong, brant
takvinkel och plåt på taket.
Det finns även ett större uthus på gården med två garage samt
en drängstuga/lägenhet i ena delen. Fasaden är klädd med röd
lockpanel och på taket ligger svart korrugerad plåt. Fönstren är
ospröjsade och målade vita.

Galtö södra 121
Byggår: 1922 (ursprungliga huset)
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Huset är uppfört med en
trästomme på en putsad grund. Fasaden är klädd med röd
locklistpanel. Fönstren är nya, vita pivothängda fönster utan
indelning. Fönstren har enkla och oprofilerade omfattningar.
På taket ligger svart korrugerad plåt. Åt sydväst finns ett taklyft som sträcker sig utmed nästan hela takfallet. Huset ligger
på östra sidan av den öppna jordbruksmarken på södra Galtö.
Huset ingår i en gårdsmiljö och omges av en mindre trädgård,
avgränsad med en kallmurad stenmur samt stengardister.

Galtö södra 123
Byggår: 1909
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset är
uppfört med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit plast (el aluminium)panel, blå i
gavelröstena. Fönstren är mestadels nya, vita pivothängda
fönster med och utan indelning. Fönstren har blå, enkla, oprofilerade omfattningar. På taket ligger röda betongpannor. Huset ligger på östra sidan av den öppna jordbruksmarken på
södra Galtö. Huset ingår i en gårdsmiljö och omges av en
mindre trädgård, avgränsad med stengardister.
Värden att bevara: Gårdsmiljön
Motivering och råd: Bostadshusen präglas i huvudsak av renovering under mitten av 1900-talet respektive sentida ombyggnationer. Gården har ett samhällshistoriskt värde som huvudgård på södra Galtö. Gården har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2). Observera att
de befintliga byggnaderna inte klassas som fornlämning även
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(med automatiskt lagskydd i Kulturmiljölagen) om det finns
en gårdstomt registrerad på platsen.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II (Gårdsmiljön)

Galtö 2:116, 2:122, 2:121, 2:109,
2:132, 2:131
Galtö södra 119, 117, 115, 113, 111, 109
Byggår: 1970-90-tal
Historia:
Beskrivning: Fem stycken bostadshus i 1 plan samt ett sutteränghus. De sex fastigheterna är avstyckade från gården 2:92
och ligger utmed vägen som leder fram till gården.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:104
Galtö södra 101
Byggår: 1970-tal. Anges som nybyggt vid inventeringen 1974
Historia: Har byggts till något sedan inventeringen 1974.
Beskrivning: Fritidshus i 1 plan med källare. Huset är uppfört med regelstomme på en betonggrund. Fasaden är klädd
med vitmålad fjällpanel och fönstren är pivothängda utan någon indelning. På taket ligger betongpannor.

Värden att bevara: -
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Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:128
Galtö södra 99
Byggår: 1992
Historia: Ägdes tidigare av konstnärinnan Gun-Britt Lawurn,
bördig från gården Södra Galtö.

Beskrivning: Ett specialbyggt bostadshus med torn. Huset är
organiskt uppbyggt och påminner något om ett fyrtorn. Fasaden är klädd med blågrå locklistpanel med oprofilerad locklist.
Fönstren är ospröjsade fönster i olika storlekar och utförande.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:105
Galtö södra 97
Byggår: 1958
Historia:
Beskrivning: En låg, opanelad timmerstuga i en plan. Fritidshus. Timret är rödfärgat. Fönstren är stora, ospröjsade vitmålade tvåluftsfönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset
omges dels av en större altan framför och en murad terrass
öster om huset. Det finns även en annan mindre byggnad på
fastigheten.

Värden att bevara: Husets småskalighet.
Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fri-

Galtö 2:105 ligger strax nedanför Galtö 2:128.

tidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: -
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Galtö 2:41
Galtö södra 95
Byggår: 1970-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
var det ett mindre en plans fritidshus som sedan blivit tillbyggt med det större i 1½ plan. Det anges 1974 som nybyggt.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare samt en
mindre huskropp i 1 plan i vinkel. Huset är uppfört med en
regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd
med grön locklistpanel med oprofilerad, enkel locklist. Fönstren är nya, vita pivothängda fönster utan indelning. Fönstren
har vita, enkla, oprofilerade omfattningar. På taket ligger svarta
betongpannor. Huset ligger på norra sidan av den öppna jordbruksmarken på södra Galtö. Huset ligger på sluttningen mellan skogen och åkermarken och har en naturtomt.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:20
Galtö södra 67
Byggår: 1909 (ev året för lagfarten)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
utgjordes fastigheten av två olika fastigheter, 2:20 och 2:25.
2:25 var en mycket smal teg som sträckte sig i nuvarande fastighets nordöstra kant.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en trästomme. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya,
vita sidohängda tvåluftsfönster utan spröjs. Fönstren har vita,
enkla, oprofilerade omfattningar. På taket ligger tvåkupigt
lertegel. Huset ligger på sluttningen på norra sidan av den
öppna jordbruksmarken på södra Galtö och är omgiven av en
trädgård. Fastigheten är långsmal och sträcker sig ut på åkern,
söderut. Vid bostadshuset ligger även två stycken rödmålade
lillstugor samt en rödmålad vedbod.

Värden att bevara:
Motivering och råd: Huset har ett formspråk som är förknippat med 1920-talsklassicismen, vilket talar för att huset
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troligen har genomgått en ombyggnation i början av 1900-talet. Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Galtö 2:40
Galtö södra 93
Byggår: 1909 (ev året för lagfarten)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Tillbyggnaden är gjord efter 1974.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd utan källare. Huset är uppfört med en trästomme på en grund av tuktad fältsten. Åt norr finns ett framskjuten mittparti och i hörnet bredvid är en tillbyggnad gjord med pulpettak och betongstensgrund. Fasaden är klädd med röd locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda tvåluftsfönster
med spröjs. Fönstren har vita, oprofilerade omfattningar med
rundbågefris i understycket. På taket ligger röd, tegelliknande
plåt. Huset ligger högst upp på sluttningen vid norra sidan av
den öppna jordbruksmarken på södra Galtö. Huset är omgivet
av en trädgård, avgränsad med en kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning och omfattningar, det höga vägglivet.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Galtö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett visst arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Galtö 2:93
Galtö södra 63, 65 - Lid
Byggår: 1868, 2011
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Vid
inventeringen 1974 var huset mycket nedgånget och i färd
med att renoveras. Huset kan ha genomgått ytterligare renovering under senare tid och då fått ny panel, nya fönster samt
ny takbeklädnad. Lillstugan var 1974 ett mindre dubbelhus
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med vit locklistpanel och naturstensgrund.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd utan källare. Då förstukvisten ligger mitt på husets långsida har troligen huset en sexdelad plan. Huset är uppfört med en timmerstomme på en spritputsad grund, sannolikt av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med mörkt röd locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är parställda på framsidan och är vita,
pivothängda med spröjsindelning. Fönstren har vita, oprofilerade, enkla omfattningar men med profilerat understycke. Förstukvisten är rikligt dekorerat med vitmålade lövsågerier. Entrédörren är en vitmålad pardörr med glas i de översta speglarna. På taket ligger svart, tegelliknande plåt. Huset ligger
utmed norra sidan av den öppna jordbruksmarken på södra
Galtö. Huset är omgivet av en trädgård, avgränsad med en
kallmurad stenmur. På fastigheten finns ytterligare två större
hus samt ett mindre. Den ursprungliga ladugården med indragen rundad logport, rödmålad fasadpanel och svart korrugerad
plåt på taket. Där tidigare lillstugan låg, nordost om bostadshuset, är numera ett större modernt bostadshus/gäststuga med
röd locklistpanel, pivothängda vita fönster samt en betonggrund. Fastighetens mark sträcker sig ut på åkern framför samt
upp i sluttningen norr om husen.

Värden att bevara: Bostadshusets volym och proportioner,
förstukvisten, stenmuren och gardisterna framför huset. Ladugårdens indragna logport.

Motivering och råd: Bostadshuset är ett traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats något genom renoveringen, men har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär
bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Galtö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har såväl samhällshistoriskt som ett
arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Galtö 2:6
Galtö södra
Byggår:
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Avsöndring finns från 1897.

Beskrivning: Lada som ligger utmed vägen som går längs
med norra kanten av den öppna åkermarken på södra Galtö.
Ladan är byggd med stolpverk och klädd dels med rödmålad
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masonit med locklist, dels med enkel brädfodring. På taket
ligger enkupigt lertegel. Åt norr ligger en större port.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Galtö 2:110
Galtö södra 59 -Kroken
Byggår: 1900 (ursprungliga bostadshuset), 1958 (kolonilängorna)

Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fd
barnkoloni verksam mellan åren 1958-1980. Verksamhetsansvarig var Trollhättans barnkoloni. Numera är huset privatägt
och används som fritidsbostad. Namnet Kroken hade redan
den ursprungliga gården. Fastighetsbeteckningen var på 1938
års ekonomiska karta 2:27 och gården bestod av ett bostadshus och en ladugård som låg norr om bostadshuset. Marken
omkring hade då beteckningen 2:34 samt 2:28. På 1977 års
ekonomiska karta tillhör åkermarken på andra sidan landsvägen till fastigheten 2:110. Kolonilängorna inrymde tidigare
sov- och matsalar samt badrum. De var enligt inventeringen
1974 klädda med liggande vit fjällpanel och på taket låg eternit. Dubbelhuset hade då ljusgul locklistpanel och tvåkupigt
lertegel. Det fanns då också en utedasslänga klädd med liggande brun fjällpanel och eternit på taket. Utedassen finns
inte kvar idag.

Beskrivning: Husen på fastigheten består dels av ett dubbelhus i 1½ plan samt en länga i L-form i en plan. Dessa är sammanbyggda vid dubbelhusets norra kortsida. Husen är uppförda med trästomme på en putsad betonggrund. Fasaden är
klädd med kraftigt gul locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren i dubbelhuset är vita, sidohängda, mestadels spröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har vita, oprofilerade, enkla omfattningar. På längorna sitter kvadratiska sidohängda, tvåluftsfönster med spröjsindelning. På dubbelhuset finns en glasveranda åt väster med en blåmålad dörr på kortsidan. Huvudentrén är annars i den del som binder samman dubbelhuset med
längorna. På taken ligger tvåkupigt lertegel. Huset ligger utmed västra sidan av den öppna jordbruksmarken på södra Galtö. Huset är omgivet av en trädgård, avgränsad med ett omålat
spjälstaket. Fastigheten sträcker sig till landsvägen samt upp
till vägen som leder till norra Galtö.
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Värden att bevara: Byggnaderna bör bevaras så att historiken kan avläsas, dvs byggnadernas funktion och bostadshusets
tidigare utseende.

Motivering och råd: Byggnaderna har främst ett samhällshistoriskt värde såsom f d barnkoloni. Eventuella förändringar
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö
samt med hänsyn till husens ursprungskaraktär. Huset ingår i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Galtö 2:99, 2:100, 2:101, 2:129,
2:130
Galtö södra 69, 77, 75, 71, 73
Byggår: 1970Historia: Fastigheterna 2:99, 2:100, 2:101 finns med i 1974
års inventering. De anges där som nybyggda.

Beskrivning: En gruppering med fritidshus i en plan. Husen
har skilda utseenden, med fjällpanel eller stående fasadpanel,
pannliknande plåt eller lertegel på taken. Det finns även
mindre gäststugor på flera av fastigheterna.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:5
Galtö södra 85
Byggår: 1934
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
ägdes då av K. Stjerns dödsbo. De tidigare ägarna till 2:5 ägde
förut även 2:93 och lät stycka av 2:5 i samband med att de
sålde av 2:93. Den ursprungliga fastighetsbeteckningen för
den större fastigheten var då 2:5. Huset har tilläggsisolerats
och fått nya fönster sedan inventeringen 1974. Det har också
tillkommit takkupor en på var sida takfallen samt en altan åt
sydost och en helglasad altandörr där det tidigare satt ett fönster. Fönstren var tidigare korspostfönster med sex lufter.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en trästomme(sannolikt plank) på
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en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönstren har vita, oprofilerade omfattningar. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset
ligger utmed vägen som leder till norra Galtö. Huset är omgivet av en trädgård, avgränsad med ett omålat spjälstaket. På
andra sidan vägen till norra Galtö ligger en rödmålad äldre
vedbod med pulpettak.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det
höga vägglivet, det smala taköverhänget. Uthusets utformning.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Galtö 2:94, 2:120, 2:124
Galtö södra 83, 81, 79
Byggår: 1960Historia: Fastighet 2:94 finns med i 1974 års inventering.
Fastigheterna har styckats av från 2:5

Beskrivning: Tre enplansbostäder liggande i rad utmed en
egen grusväg. Husen är uppförda med regelstommar på betonggrund och på taket ligger betongpannor.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:88
Galtö södra 91
Byggår: Huset angavs som nybyggt 1974.
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Fritidsbostad i en plan med källare. Huset är
uppfört med regelstomme på en grund av putsad och blåmålad betong. Fasaden är klädd med vit plastpanel. Gavelröstena
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är klädda med brunlaserad liggande panel. Fönstren är klarblå,
sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster. På taket ligger röd sinuskorrugerad plåt av äldre modell. Huset omges av en trädgård, avgränsad med granhäck.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:91
Galtö södra 87
Byggår: 1958
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Fritidsbostad i en plan med källare. Huset är
uppfört med regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor. Fönstren är
mestadels nya pivothängda fönster med mittpostindelning. På
taket ligger korrugerad asbestcement. Huset omges av en
trädgård, avgränsad med rödmålat spjälstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje.
Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Galtö 1:9
Galtö norra 139
Byggår: 1909, tillbyggnad 2007 (källa: Hemnet)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
var under renovering vid inventeringen 1974. År 2007-2008
gjordes en omfattande renovering och tillbyggnad. Då tillkom
även ett gästhus, ett dubbelgarage med arbetsrum samt ett
förrådshus och en vedbod. År 2013 byggdes ett orangeri/ateljé. Vid inventeringen 1974 hade huset en mindre tillbyggnad i
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en plan vid husets nordvästra hörn. Man kan se storleken på
den kvarvarande granitgrunden. Husets fasader hade då delvis
rödmålad locklistpanel, delvis asbestcementplattor. På taket
låg enkupigt lertegel. Snickar- och vedboden som låg norr om
huset var i traditionell utförande med pulpettak och rödmålad
fasad.Det fanns då även ett mindre garage och en jordkällare.

Beskrivning: Bostadshus i 2 plan på dubbel bredd med brutet tak. Huset är uppfört med en trästomme(sannolikt plank)
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med
mörkblå locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya
vita, pivothängda fönster med spröjs- och mittpostindelning
(kryssspröjs i den övre rutorna. Fönstren har vita, oprofilerade
omfattningar men med rundbågefris nedtill och profilerade
konsoler som bär överstycket. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset är tillbyggt såväl åt nordost som åt sydväst. Åt sydväst finns även en tillbyggd altan och breda trätrappor. Huset
ligger i slutet av en väg, för sig själv på norra Galtö. Huset är
omgivet av en trädgård, avgränsad med ett omålat spjälstaket.
På fastigheten finns även ett garage samt två gäststugor, en
större och en mindre.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 1:10
Galtö norra 137
Byggår: 1953
Historia:
Beskrivning: Fritidsbostad i en plan utan källare. Huset är
uppfört med regelstomme på en grund av betong. Fasaden är
klädd med asbestcementplattor. Fönstren är gröna, sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset ligger på en bergknalle lite för sig själv.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Huset är välbevarat
och har därmed ett arkitektoniskt värde. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Galtö 1:11
Historia: Gård som utgör stamfastigheten på norra Galtö.
Norra Galtös tomt enligt karta från 1804 och 1876. Gården
finns med i fornminnesregistret med RAÄnr Lur 414:1. Beskrivningen enligt Fmis: By-gårdstomt, ca 120x100m. Gården
omnämns som ödegård i Gösta Frammes ”Ödegårdar i Vätte
härad, sid 179: ”Gården fick åter egen brukare på 1600-talet”.
Berget omedelbart nordost om den registrerade tomten är benämnd Ögårdsberget på 1876 års karta.
Mjölkproduktion bedrevs fram till mitten av 1960-talet vilket
sedan gick över till köttproduktion. Större delen av gården är
naturvårdsområde. På fastigheten finns linkista samt fornlämningar. (Gårdar i Göteborgs och Bohuslän). Ekonomibyggnaderna byggdes till 1942-43 och renoverades 1948.

Galtö norra 135
Byggår: 1978 (enligt Gårdar i Göteborgs och Bohuslän)
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en trästomme på en putsad och
svartmålad grund. Fasaden är klädd med vit panel. Fönstren är
vita, pivothängda fönster med mittpostindelning. Fönstren har
gröna, oprofilerade omfattningar. På taket ligger tvåkupigt
lertegel. Huset ligger på samma fastighet som grannhuset Galtö norra 133. Det ligger även en ladugård och ett flertal uthus
på fastigheten.

Galtö norra 133
Byggår: 1993
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en regelstomme på en putsad betonggrund. Fasaden är klädd med vit panel. Fönstren är vita,
pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönstren har vita,
oprofilerade omfattningar. På taket ligger röda betongpannor.
Huset ligger på samma fastighet som grannhuset Galtö norra
135. Det ligger även en ladugård och ett flertal uthus på fastigheten.
Värden att bevara: Gårdsmiljön
Motivering och råd: Gården har ett samhällshistoriskt värde
som huvudgård på norra Galtö. Observera att de befintliga
byggnaderna inte klassas som fornlämning även (med automatiskt lagskydd i Kulturmiljölagen) om det finns en gårdstomt
registrerad på platsen.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (Gårdsmiljön)
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Galtö 2:31
Galtö södra 52
Byggår: 1903
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
har sedan dess genomgått en omfattande renovering. Då hade
huset ingen tillbyggd förstu och heller ingen frontespis åt söder. Huset var klätt med asbestcementplattor och fönstren var
ospröjsade tvåluftsfönster. Lillstugorna var vitmålade respektive klädd med asbestcementplattor. Vid inventeringen 1974
ägdes huset av E. Johanssons dödsbo.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan utan källare. Huset är
uppfört med en timmerstomme på en grund av kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
åslist. Fönstren är parställda åt söder och är vita, sidohängda
korspostfönster med en spröjs i nedre bågarna. Fönstren har
vita, oprofilerade omfattningar med konsolburna sirligt dekorerade överstycken. Den tillbyggda förstun har en brunrödlaserad pardörr. På taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna
är figursågade och vitmålade. Huset ligger utmed norra sidan
av den öppna jordbruksmarken på södra Galtö, väster om
landsvägen. Huset är omgivet av en trädgård, avgränsad med
en kallmurad stenmur. På fastigheten ligger även två äldre lillstugor.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det
höga vägglivet, fönstren och fönsterplaceringen samt omfattningarna.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Huset var tidigare präglat av renovering vid mitten
av 1900-talet men senare ägare har återställt huset till ett utseende det kan ha haft vid uppförandet. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Galtö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett samhällshistoriskt såväl som ett arkitektoniskt värde.
Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Galtö 2:106
Galtö södra 54
Byggår: 1903
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
hade inte huset en förstukvist utan endast granittrappa som
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ledde upp till en pardörr med glas i övre speglarna. Glasverandan åt väster med balkong ovanpå fanns inte heller då. Troligen tillbyggd 1998. Fastigheten är avstyckad från den ursprungliga marken som tillhörde gården Galtö 2:32. Ytterligare mark som tillhörde gården hade beteckningarna Galtö 2:19
och 2:36. Enligt Gårdar i Göteborgs och Bohuslän (2001) har
fastigheten tidigare tillhört stamfastigheten Kroken men vid
något tillfälle delats upp.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en timmerstomme på en grund av
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är parställda åt söder och är
vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har vita,
oprofilerade omfattningar med konsolburna överstycken. Den
tillbyggda förstun har granittrappa, enkelt figursågade räcken
och soldekoration under taket. På taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är figursågade och vitmålade. Åt väster finns
en relativt nytillkommen glasveranda med balkong ovanpå.
Huset ligger i en glänta i tallskogen väster om landsvägen, i
nära anknytning till stranden. Huset är omgivet av en enkelt
utformad trädgård. På fastigheten ligger även en fd lada/garage/vedbod med sadeltak samt en lägre vedbod med pulpettak. Båda omsorgsfullt renoverade den senare med nya portar
och överljusfönster. Boden med pulpettak har en nyinsatt
rödmålad dubbelport på gaveln. De övriga dörrarna är vita.
Huset används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det
höga vägglivet, de parställda fönstren, fönstrens utformning,
snickarglädjen, uthusens utformning.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Galtö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett samhällshistoriskt såväl som ett arkitektoniskt värde.
Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Galtö 2:114
Galtö södra 56
Byggår: 1992
Historia:
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Beskrivning: På fastigheten finns två hus. Huset närmast
vägen är en fritidsbostad i en plan utan källare. Huset är uppfört med regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden
är klädd med röd stående och liggande spontad panel. Fönstren är sidohängda fönster med mittpostindelning. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset omges av en mindre trädgård,
delvis avgränsad med kallmurad stenmur.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:113
Galtö södra 58
Byggår: 1934
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
hörde tidigare till fastigheten 2:33 tillsammans med byggnaderna på 2:112. Till fastigheten 2:33 hörde även Galtö slip
som ännu idag ligger vid brofästet till Resö. Vid inventeringen
1974 ägdes fastigheten av H.E Grans dödsbo. Glasverandan,
altanen och taklyftet är senare tillskott.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd. Huset är
uppfört med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med oprofilerad
locklist. Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster.
Fönstren har vita, oprofilerade omfattningar. Huset har en tillbyggd glasveranda åt väster med balkong ovanpå. Verandans
fönster har en äldre variant av dekorspröjs. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. Huset ligger väster om åkermarken som
ligger väster om landsvägen, i nära anknytning till stranden.
Huset är omgivet av en trädgård, avgränsad med häck och
träd.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning, avsaknaden av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats genom tillbyggnaden, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär
prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset har även ett värde som
ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).
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Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Galtö 2:112
Galtö södra 60
Byggår: 1902
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Byggnaderna hörde tidigare till fastigheten 2:33 tillsammans med
huset på 2:113 samt den närmaste biten åkermark. Till fastigheten 2:33 hörde även Galtö slip som ännu idag ligger vid
brofästet till Resö. Till fastigheten, 2:33, hörde 1974 även en
sjöbod. Den är idag en samfällighet.
Fönstren i bostadshuset var 1974 vitmålade. Förstukvisten och
altanen är ett senare tillskott. Gäststugan i snickarbodlängan
har utökats något genom att man tagit en del av snickar/vedboden i anspråk. En altan har också tillkommit till den. Bakom
längan låg 1974, ett utedass och en vedbod.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd utan källare. Huset är uppfört med en timmerstomme på en grund av
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel
med oprofilerad locklist. Fönstren är parställda på husets östra
sida. De är vita, sidohängda korspostfönster med en spröjs i
nedre bågen. Fönstren har blågrå omfattningar med enkel avfasning i kanten samt ett profilerat understycke. Huset har en
tillbyggd förstukvist samt en altan åt väster. På taket ligger enkupigt lertegel. Huset ligger väster om åkermarken som ligger
väster om landsvägen, med en mindre tallskog mellan huset
och stranden. Huset är omgivet av en trädgård med äldre
fruktträd. På fastigheten finns även en snickarbod/vedbod
sammanbyggd med en gäststuga. Bodlängan har rödmålad
lockpanel, enkupigt lertegel på taket och vita fönster och
bräddörrar. I norra delen av längan är det troligen äldre spröjsade tvåluftsfönster.

Värden att bevara: Bostadshusets volym och proportioner,
det höga vägglivet, fönstren, fönstrens parställda placering, de
rena takfallen, uthusets utformning.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Galtö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett samhällshistoriskt såväl som ett arkitektoniskt värde.
Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:2).
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Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Galtö 2:39
Galtö södra 62
Byggår: 1940
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Denna fastighet inbegrep även huset på dagens 2:127.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare och med en utbyggd tredje front i två våningar. Huset är
uppfört med en trästomme på en grund av spritputsad betong.
Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor. Fönstren är
vita, sidohängda ospröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har vita,
enkla och oprofilerade omfattningar. På gavlarna sitter rektangulära ospröjsade gavelsidofönster. På taket ligger tvåkupigt
lertegel. Huset ligger väster om åkermarken som ligger väster
om landsvägen, med en mindre tallskog mellan huset och
stranden. Huset är omgivet av en trädgård med äldre fruktträd. På fastigheten finns även en snickarbod/vedbod. Bodlängan har rödmålad brädpanel, tvåkupigt lertegel på taket
och vita äldre fönster och bräddörrar. Söder om bostadshuset
finns också en gulmålad lekstuga.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje, uthusets utformning.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom
under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Galtö 2:127
Galtö södra 64
Byggår: 1954, tillbyggd 2008
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Denna fastighet hörde tidigare till 2:39. På 1938 års ekonomiska
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karta tillhörde marken på 2:39, fastigheten 2:33. Den ena
huskroppen som ligger i öst-västlig riktning verkar vara den
ursprungliga lillstugan på 2:39. 1974 var lillstugan en mindre
stuga i en plan med låg taklutning med plåt på taket och asbestcementplattor på fasaden. Den fd lillstuga ser ut ha blivit
tillbyggd i omgångar med huskroppen i nord-sydlig riktning
samt en utbyggnad åt öster med altan och ett inglasat uterum
åt väster.

Beskrivning: Fritidshus i 1 respektive 1½ plan på enkel respektive dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en
trästomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd
med gul lockpanel Fönstren är nyare, vita, sidohängda ospröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har vita, enkla och oprofilerade
omfattningar. På taket ligger enkupigt lertegel, pannliknande
plåt respektive pannplåt. Huset ligger väster om åkermarken
som ligger väster om landsvägen, med en mindre tallskog mellan huset och stranden. Huset är omgivet av en trädgård med
äldre fruktträd. På fastigheten finns även två små uthus, en
med sadeltak och en äldre med pulpettak samt en rödmålad
länga.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:2).

Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:17
Galtö södra 40
Byggår: 1921
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fastigheten har tidigare tillhört fastighet 2:12 som numera endast
består av mark på Kärrbyudden. Enligt storskifteskarta från
1860 har det funnits byggnader på platsen tidigare än 1921.
På storskifteskarta från 1801 ser det ut att vara en byggnad på
platsen men det kan ev vara en ängslada eller dylikt. Vid 1974
års inventering fanns ingen växtlighet alls runtom huset. Huset renoverades 1972 och fick då nya fönster.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare och tre fronter. Huset är uppfört med en timmerstomme
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med
stående slätspont samt plastpanel. Fönstren är vita, sidohängda
ospröjsade två- och treluftsfönster. Fönstren har vita, enkla
och oprofilerade omfattningar. På gavlarna sitter rektangulära
ospröjsade gavelsidofönster. På taket ligger korrugerad asbestcement. Vindskivorna är vita och profilerade. Utmed husets
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östra sida finns en glasad förstu med svart pannplåt på taket.
Dess fönster har tunna dekorativa spröjs. Huset ligger söder
om åkermarken som ligger väster om landsvägen. Huset är
omgivet av en trädgård med äldre fruktträd och träd och tät
växtlighet runtom. På fastigheten finns även en snickarbod/
vedbod.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, förstukvisten.

Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och
som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Byggnaden präglas i
huvudsak av renoveringen under mitten av 1900-talet men
har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets
ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om
samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset har även
ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:2).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Galtö 2:119
Galtö södra 42
Byggår: 1983
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på med källare. Fasaden är
klädd med röd fasadtegel. Fönstren är bruna, sidohängda
ospröjsade en-, två- och treluftsfönster. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger bruna betongpannor. Vindskivorna
är vita. Utmed husets södra sida finns en indragen altan. På
fastigheten ligger även ett garage och en gäststuga.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:64-84, 2:86-87
Galtö 159-211 - Alnesand
Byggår: 1960-tal
Historia: Fastigheterna finns med i 1974 års inventering som
en gruppering.
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Beskrivning: Fritidshusområde som ligger i skogen, norr om
slipen och Resöbron.
Värden att bevara: Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.
Kulturhistorisk bedömning: -

Galtö 2:123
Galtö södra 213
Byggår: 1934
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Vid
den inventeringen var alla byggnader förutom utedasset och
smedjan ljusgröna. Smedjan beskrivs dock som fd ljusgrönt.
Utedasset var då ljusgult. Båthuset finns inte längre kvar.

Beskrivning: Verksamhetsbyggnader för Galtö slip och mekaniska verkstad inrymmande snickarbod, maskinverkstad,
båthus, smedja och utedass. Byggnaderna är byggda med regelstommar på naturstensgrund/plintar. Fasaderna är klädda med
lockpanel. Den fd maskinverkstaden har numera röd lockpanel, vita spröjsade tvåluftsfönster och tvåkupigt lertegel på
taket. Snickarboden har omålad grånad lockpanel, äldre spröjsade tvåluftsfönster och enkupigt lertegel på taket.

Värden att bevara: Byggnadernas volymer och utformning,
fasadernas enkla lockpanel.

Motivering och råd: Byggnaderna är mycket välbevarade
och har arkitektoniska såväl som samhällshistoriska värden på
grund av platsens näringsverksamhet.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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5.3 Resö - Tjärnet, Österöd, Hogen, Norrgård, Båteklåvan

Resö 1:20, 2:22
Kinnet 1 och 3
Byggår: 1890-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Den
fd ladugården angavs vara från ca 1900. Lillstugan anges fungera som tvättstuga och då var den kortare. Dess fasad var
klädd med brunbetsad fjällpanel och på taket låg korrugerad
asbestcement.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Huset
är uppfört med en timmerstomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor.
Fönstren är bruna, pivothängda ospröjsade en- och tvåluftsfönster. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita. Utmed husets nordvästra
sida finns ett framskjutet mittparti. Huset ligger utmed den
nuvarande vägen mellan Galtö och Resö. Huset är omgivet av
en större trädgård med gräsmatta. På fastigheten finns även en
gäststuga/lillstuga med pulpettak, vitmålad locklistpanel och
spröjsade tvåluftsfönster. På fastigheten 1:20 ligger ladugården
samt en maskinhall som hör till gården. Ladugården står på en
grund av tuktad fältsten samt har en tillbyggnad på en grund
av kvaderhuggen granit.
Värden att bevara: Bostadshusets volym och proportioner.
Motivering och råd: Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen under mitten av 1900-talet men har trots detta ett
kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull jordbruksmiljö (6:3). Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen på Resö.
Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 5:4, 1:13
Österöd
Byggår:
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fastigheten bestod då av Resö 5:4 och 3:9. Vid senare tillfälle har
även Resö 1:13 införlivats med Resö 3:9. 1:13 bestod av mark
sydost om 3:9. Gårdsbyggnaderna hörde ursprungligen till bo-
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stadshuset på nuvarande 3:74. År 1974 anges verksamheten
vara en fårfarm. De ekonomibyggnader som fanns 1974 var de
som ligger omkring gårdstunet och är målade med gulockra.
De anges som fårhus respektive maskingarage. Maskingaraget
ser ut att även inrymma snickarbod eller dylikt. De ursprungliga ekonomibyggnaderna har blivit sammanbyggda med ytterligare en byggnad i norr. Byggnaderna var även 1974 gulmålade. Det finns äldre foto på gården från 1940-talet där man kan
se bostadshuset, den äldre delen av lillstugan, ladugården och
den mindre ekonomibyggnaden som senare blev tillbyggd
med maskingarage. Runtom bostadshuset och dess trädgård
ligger en gärdesgård. Växtligheten på kullen består då endast
av låga buskar.

Beskrivning: Ekonomibyggnader av olika storlekar och typer.
Byggnaderna vid gårdstunet har fasader klädda med gulockramålad brädpanel och korrugerad plåt på taken respektive
korrugerad asbestcement. Äldsta delen av ladugården har en
grund av större tuktad fältsten. Tillbyggnaderna åt nordost har
höga betonggrunder. Dörrarna är vitmålade bräddörrar. Fönstren är spröjsade och vita. Både norr och öster om den äldre
byggnaderna finns relativt nybyggda ekonomibyggnader. Norr
om ligger ett djurstall, klädd med röd locklistpanel och korrugerad plåt på taket. Den som ligger öster om har en större maskinport men även inredda delar. Fasaden är klädd med röd
locklistpanel och på taket ligger tvåkupigt lertegel. Fönstren är
spröjsade och vitmålade. Gården är inriktad på att föda upp
Highland Kettle.

Värden att bevara: Den äldre utformningen på ekonomibyggnaderna om möjlighet finns, gårdsmiljön.
Motivering och råd: Byggnaderna har ett samhällshistoriskt
värde på grund av verksamheten. Gården har även ett värde
som ingående i en kulturhistoriskt värdefull jordbruksmiljö
(6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Österöd i ett skoglöst landskap. Foto taget västerut ca 1940. Källa: www.anghagen.com
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Resö 3:65
Österöd 3
Byggår: 1993
Historia: Huset ägs av de som driver gården, Resö 5:4.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en regelstomme på en grund av
putsad betong. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är målade gulockra, sidohängda
spröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har vita, profilerade omfattningar. Överstyckena hålls uppe av figursågade konsoler. På
taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och
figursågade. Utmed husets nordvästra sida finns en tillbyggd
entré med grå pannplåt på taket. Huset ligger högst uppe på
berget där Österöd gård ligger. Huset är omgivet av en trädgår,
delvis terrasserad med en lägre granitmur. På fastigheten finns
även en mindre rödmålad bod med pulpettak.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:74
Österöd 1
Byggår: Slutet av 1800-talet, 1909 (året för lagfarten)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då med beteckningen Resö 3:9, 5:4. Detta är det ursprungliga
bostadshuset på gården. Enligt Gårdar i Göteborgs- och Bohuslän (2001) flyttades mangårdsbyggnaden (dvs bostadshuset)
till platsen från Norge i slutet av 1800-talet. Lillstugan, byggd
i vinkel benämns år 1974 som kontor. Fönster har bytts ut vid
mitten av 1900-talet. Vid samma tid tillkom säkerligen taklyft
och förstukvist med balkong.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Huset
är uppfört med en timmerstomme på en grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
locklist. Fönstren är vita, sido- och pivothängda ospröjsade en, två- och treluftsfönster. Fönstren har blågrå, enkla och oprofilerade omfattningar. På gavlarna sitter triangulära spröjsade
gavelsidofönster samt nockfönster. På taket ligger nya tvåkupiga lertegel. Vindskivorna är blågrå och figursågade. Utmed husets sydvästra sida finns en öppen förstukvist med balkong
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ovanpå. Huset ligger på en bergskulle söder om infarten till
Resö. Huset är omgivet av en trädgård med äldre fruktträd. På
fastigheten finns även två lillstugor. En är byggd i vinkel varav
en av huskropparna är byggd med timmerstomme i enkel
bredd på en grund av kvaderhuggen granit. Dess fasad är klädd
med vit locklistpanel med profilerad locklist och på taket ligger tvåkupigt lertegel. Fönstren är ospröjsade en- och tvåluftsfönster. Den andra lillstugan ligger strax norr om den första
och är byggd i en sluttning med källareingång på gaveln. Husets fasad är klädd med gulockra locklistpanel och på taket
ligger korrugerad svart plåt. Vindskivorna är figursågade.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönsteromfattningarna, de triangulära fönstren. enkelstugan

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats genom renovering under mitten av 1900-talet, men det har ändå något
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:75
Österöd 2
Byggår: 2005
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i två plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en regelstomme på en grund av
putsad betong. Fasaden är klädd med svit locklistpanel. Fönstren är vita, sidohängda ospröjsade tvåluftsfönster. Fönstren har
vita, enkla och oprofilerade omfattningar. På taket ligger nytt
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är gröna och oprofilerade.
Huset ligger på sluttningen söder om berget där Österöd gård
är beläget. Huset är omgivet av en trädgård med äldre fruktträd.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: -
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5.4 Resö - Torgelsholmen

Resö 3:54
Torgelsholmen 5
Byggår: 1962
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
har då beteckningen Resö 3:19 men enligt 1977 års ekonomiska karta så hade den beteckningen Resö 3:54 redan då.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd med
en regelstomme på en grund av betong. Fasaden är klädd med
vit fjällpanel. Byggnadens fönster utgörs av vita, sidohängda
tvåluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är enkla
och oprofilerade. Byggnaden omges av en naturtomt med
bergknallar och barrväxter.

Värden att bevara: Husets småskaliga volym.
Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:23
Torgelsholmen 6 - Gropen
Byggår: Slutet av 1800-talet, lagfart 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fasaden nämns då vara fjällpanel och locklist och den var då ljusgul respektive blå. På taket låg då tvåkupigt lertegel. Fönstren
hade fönsterluckor. Huset var fritidsbostad redan 1974. Källarvinden bestod då endast av stenmuren.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en timmer/trästomme och på en fältstensmurad grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Byggnadens fönster utgörs av vita, sidohängda
tvåluftsfönster med spröjs. Fönstren på byggnadens långsidor
är parställda. På gavlarna sitter rektangulära gavelsidofönster
med spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. Understycket avslutas med en figursågad list. På taket ligger enkupigt
lertegel och takfoten avslutas med en figursågad list. Utmed
husets nordvästra fasad finns en förstukvist och utmed den
norra fasaden en sirligt dekorerad glasveranda. Byggnaden lig-
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ger i kanten av åkermark samt omges av gräsmatta och en
häck och trädgården finns äldre fruktträd. Till fastigheten hör
också en mindre byggnad, en källarvind, med en fältstensmurad grund och överdel byggd i senare tid. Fasaden är klädd
med vit panel och gaveln är fylld med fönster.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de parställda fönstren, förstukvisten.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 9:1
Torgelsholmen 7
Byggår: 1909 (troligen året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Söder
om den fd snickarboden/renoverade gäststugan ligger ett uthus som enligt 1974 års inventering var en fd smedja och
verkstad. Det fanns även ett utedass strax bredvid snickarboden/förrådet men det är borta idag. Huset användes som
åretruntbostad 1974. Fastigheten hade beteckningen 3:19 på
ekonomiska kartan från 1938.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd med källare. Huset är tillbyggt i vinkel med en tillbyggnad med två våningar och sadeltak. Sadeltaket är förlängt åt öster och täcker
då en förstu som ligger i emellan huskropparna. Byggnaden är
uppförd med en trästomme och på en grund av kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
åslist. Byggnadens fönster utgörs av vita, sidohängda tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. De
rikligt utskurna överstyckena hålls uppe av figursågade konsoler, troligtvis nytillverkade. På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Till fastigheten hör också ett rödmålat garage med slätpanel
och tvåkupigt lertegel samt två mindre uthus. Öster om bostadshuset ligger också en fd snickarbod/förråd med två
huskroppar där den övre med sadeltak numera är en renoverad gäststuga. Gäststugan är uppförd på en murad stengrund
(torpargrund) och dess fasad är rödmålad locklistpanel. På taket ligger nytt enkupigt lertegel. Den nedre huskroppen har
pulpettak, slät röd brädpanel och äldre enkupigt lertegel. Hu-
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set har svartmålade portar. I trädgården finns synliga berghällar och byggnaderna omges av gräsmatta och en stenmur.

Värden att bevara: Bostadshusets volym och enkla bredd,
snickarglädjen, de rena takfallen, uthusen.

Motivering och råd: Huset är ett ursprunglingen ett traditionellt enkelhus. Byggnaden har förändrats något, men har
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 5:31
Torgelsholmen 7C
Byggår: 2008
Historia: Marken utgjorde tidigare åkermark tillhörande Resö
9:1.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av betong. Fasaden är klädd med
vit locklistpanel med profilerad åslist. En gördelgesims avdelar
fasaden. Byggnadens fönster utgörs av vita, sidohängda korspostfönster. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. Överstyckena hålls uppe av figursågade konsoler. En glasveranda med
balkong ovanpå ligger utmed byggnadens västra långsida. På
taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden omges av gräsmatta
och en häck.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 5:30
Torgelsholmen 7B
Byggår: 2009
Historia: Marken utgjorde tidigare åkermark tillhörande Resö
9:1.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd på
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en betongplatta. Fasaden är klädd med vit stående spontad
panel. Den vita spontade panelen i gavelröstena är liggande.
Fasaden avdelas med en mindre gördelgesims. Byggnadens
fönster utgörs av vita, pivothängda fönster utan indelning.
Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden omges av gräsmatta. Huset
används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:32
Torgelsholmen 8
Byggår: 1909 (troligen året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. 1974
hade huset taklyft istället för frontespiser på båda takfallen,
rektangulära gavelsidofönster, en mindre altan åt söder samt
ett trapphus med pulpettak åt väster. 1974 kommenterades
huset ha nytt tak, nya fönster och vara utbyggt. Fasaden var då
gulmålad och på taket låg tvåkupigt lertegel. Huset var tidigare mangårdsbyggnad på en jordbruksfastighet men verkar sedan tidigt 1900-talet ha varit avstyckat från mark och ekonomibyggnader. De tillhör Resö 5:27/1. Mellan åren 1929 och
1958 var den s k Kopprafilialen inhyst i huset, det vill säga en
filial till ’Resö Kooperativa affär och Handelsförening’ som
hade affären i Tigerhällan 1:2, dvs nuvarande Tempoaffären.
Där nuvarande förråd står på 1:32 låg 1974 ett mindre förråd
samt ett utedass. Enligt äldre foto från omkring 1950 saknade
då huset lyft på båda takfallen och det fanns en ingång via
trapphus med brant tak utmed husets nordvästra fasad.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd på en trästomme och på en grund
av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel
med profilerad åslist. Byggnadens fönster utgörs av nya, vita,
sidohängda tvåluftsfönster och triangulära gavelsidofönster.
Fönsteromfattningarna är oprofilerade och de rikligt utskurna
överstyckena hålls uppe av figursågade konsoler. På taket ligger nytt, enkupigt lertegel och takfoten avslutas med en profilerad list. På byggnadens norra långsida finns en frontespis och
under den en farstu/glasveranda med entré. På byggnadens
södra långsida finns ytterligare en frontespis och under den en
tillbyggd större glasveranda/altan. Utmed husets västra fasade
finns ett tillbyggt trapphus med sadeltak som dessutom är
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kompletterad med tillbyggnader i en plan på var sida. Till fastigheten hör också ett nyare förråd. Förrådets fasad är klädd
med vit locklistpanel med profilerad åslist. På taket ligger enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta och stenlagda gångar och avgränsas mot gatan med en
häck. Huset används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats genom renovering och tillbyggnad, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med
hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett samhällshistoriskt som fd affär. Huset har även ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III (bostadshuset), klass II
(gårdsmiljön)

Resö 5:27-2
Torgelsholmen 9 och 9B
Byggår: 1909 (bostadshuset) 1969 (Gäststugan) och ombyggt 1986.

Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då med beteckningen Resö 2 (enligt 1938 års ekonomiska karta). Fastigheten hette förut 1:24 och tillhörde tidigare nuvarande 1:32. Enligt ekonomiska kartan 1977 heter fastigheten
Resö 5:27. Numera ligger ekonomibyggnaderna och marken
som tidigare hörde till 1:24 på 5:27-1. På äldre foto, troligen
från 1950, kan man se att huset på platsen tidigare var ett lågt
dubbelhus med lågt väggliv, spröjsade fönster och en förstu åt
öster med välvt tak. Bakom huset låg då en rödmålad uthuslänga samt en vedbod med pulpettak. Trädgården som låg
framför och bredvid huset var avgränsad med ett vitt spjälstaket.
Ekonomibyggnaderna på 1:32 bestod av en större ladugård
som finns kvar än idag, garage kombinerat med lillstuga, fd
hönshus samt en fd jordkällare. 1974 hade de två sistnämnda
inrasat tak.
Bostadshuset på 5:27 har i jämförelse med inventeringen
1974 inte förändrats exteriört mer än att gavelröstena tidigare
hade en mörkare kulör. Gäststugan/Lillstugan var klädd med
brunbetsad fjällpanel och tillbyggnaden saknades. Byggnaden
som ligger en bit söder om husen är en fd smedja och var
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1974 i mycket dåligt skick. Likaså den jordkällare som tidigare
låg sydost om lillstugan.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggna-

Smedjan

den är uppförd på en trästomme och på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel locklist. Fasaden i gavelröstet är klädd med liggande fjällpanel. Byggnadens fönster utgörs av vita, sidohängda tvåluftsfönster utan spröjs, överhängda fönster och pivothängda fönster utan indelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och
oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. På byggnadens
östra långsida finns ett taklyft med utgång till en balkong. Balkongen hålls uppe av tegelmurade pelare. Under balkongen
finns entrén. Till fastigheten hör också en större gäststuga.
Gäststugan är uppförd på en grund av betong och fasaden är
klädd med vit spontad panel. Byggnadens fönster är sidohängda två- och treluftsfönster samt överhängda enluftsfönster.
Gäststugan är tillbyggd med en förstu med pulpettak. Till fastigheten hör ytterligare en byggnad som ligger en bit ifrån de
andra husen. Byggnadens fasad är klädd med röd enkel locklistpanel. Fönstren är liggande och spröjsade och på taket ligger korrugerad plåt. Bostadshuset omges av gräsmatta, synliga
berghällar, träd och avgränsas med häck och omålat brädstaket.
Ekonomibyggnaderna på andra sidan vägen utgörs idag av en
ladugård med rödmålad brädpanel, korrugerad plåt på taket
och indragen rundad logport. Knutbrädor, vindskivor och
fönster är vita. Det finns också ett garage med rödmålad fjällpanel på fasaden och korrugerad plåt på taket.

Värden att bevara: Ekonomibyggnaderna, fd smedjan.
Motivering och råd: Det som främst har ett kulturhistoriskt
värde är ekonomibyggnaderna och den fd smedjan som är rester av ursprunglig gårdsmiljö. Husen ingår i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II (gårdsmiljön och
smedjan)

Resö 1:40
Torgelsholmen 11
Byggår: 1957
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Där
anges byggnaderna som nybyggda. Huset byggdes till omkring
1979 med en förlängning åt norr. Gäststugan har också tillkommit i senare tid. Lillstugan söder om huvudhuset fanns
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1974, samt ett utedass.

Beskrivning: Fritidshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd med
regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd
med fjällpanel. Byggnadens fönster utgörs av pivothängda
fönster. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På
taket ligger tvåkupigt lertegel. Till fastigheten hör också en
gäststuga. Gäststugans fasad är klädd med rödlaserad fjällpanel. Fönstren är sidohängda enluftsfönster och på taket ligger
betongpannor. Byggnaderna omges av gräsmatta, buskage, synliga berghällar och avgränsas med ett omålat spjälstaket.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:56
Torgelsholmen 10
Byggår: 1870
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
uppgifter på Tanums kommun byggdes det om 1909. Huset
har sedan 1974 höjts, vilket markeras genom liggande panel.
Uthuset var inte med på inventeringen från 1974 men på kartan från 1977 ligger det ett hus på samma plats och 1938 ligger det ett uthus på ungefär samma plats men med en annan
vinkel.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd med en
snedtäcka utmed västra fasaden. Hustypen är en sk framkammarstuga. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en
grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med vit, enkel locklistpanel. Överdelen av fasaden, strax under takfot och takutsprång är klädd med liggande spontad panel. Byggnadens fönster är sidohängda en- och tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. Det finns en entré/farstukvist på byggnadens östra långsida. På taket ligger nytt, enkupigt lertegel. Snedtäcka åt väster. Till fastigheten hör ytterligare en byggnad. Byggnadens fasad är klädd med vit, enkel locklistpanel. Fönstren är sidohängda tvåluftsfönster samt liggande
fönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. På
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taket ligger enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av gräsmatta, synliga berghällar och buskage.

Värden att bevara: Husets volym, avsaknad av större tillbyggnader, snedtäckan som är en traditionell tillbyggnadsform
på enkelhusen.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
enkelhus. Byggnaden har förändrats något genom höjning av
taket, men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär
bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Torgelsholmen 4:1
Torgelsholmen 12
Byggår: Slutet av 1800-talet, ev lagfart 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
har höjts efter 1974 vilket markeras av den liggande, spontade
panelen. Taklyften har också kommit till efter 1974. Fönstren
var 1974 sexdelade, dvs spröjsade tvåluftsfönster. Vid inventeringen 1974 fanns det också ett fd hönshus öster om bostadshuset samt ett utedass vid bergskanten. Det större uthuset
benämndes 1974 som fd hönshus/förråd och de mindre som
tvättstuga respektive uthus.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med diagonala kamrar. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med röd
locklistpanel med profilerad åslist samt lockpanel. Överdelen
av fasaden, strax under takfot och takutsprång, är klädd med
spontad panel. Fönstren är vita, sidohängda, ospröjsade
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Taklyft finns på
båda takfallen. På husets västra sida finns ett tillbyggt trapphus/förstu med ojämnt brutet sadeltak. Till fastigheten hör
ytterligare tre byggnader i olika storlekar. De två mindre
byggnadernas fasader är klädda med röd enkel locklistpanel
och den större byggnadens fasad är klädd med locklistpanel
med profilerad åslist. På den större byggnadens tak ligger enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta och synliga berghällar. Fastigheten gränsar till Söuteberget.

Värden att bevara: Bostadshusets volym och proportioner,
avsaknad av större tillbyggnader, uthusen.
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Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats genom renovering, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär
bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Myren 1:7
Torgelsholmen 14
Byggår: 1939
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
genomgick en om/tillbyggnad 1973. 1974 låg ett mindre uthus/vedbod med pulpettak utmed gränsen mot Torgelsholmen
4:1. Fönstren i bostadshuset var 1974 pivothängda både med
och utan mittpostindelningar samt målade i en mörk kulör.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare och mansardtak. Byggnaden är uppförd med en trästomme och på en
grund av putsad betong. Den sedan tidigare tillkomna utbyggnaden åt söder, ger byggnaden en vinkelform. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren
är pivothängda med mittpostindelningar. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På det brutna taket ligger
tvåkupigt lertegel. Åt norr finns en tillbyggd förstu/glasveranda. Till fastigheten hör också en lillstuga med vit träfasad och
lertegel på taket. Strax sydväst om bostadshuset ligger ett nybyggt enkelgarage med vit locklistpanel och tvåkupigt lertegel
på taket. Bostadshuset ligger på berghällar och omges av en
trädgård med synliga berghällar, buskage och avgränsas av ett
vitt staket.

Värden att bevara: Det valmade taket, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Huset är en typisk stenhuggare/fiskarebostad från 1930-talet och är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär
prägel av funktionalismens arkitekturideal. Byggnaden har
förändrats genom tillbyggnaden, men har ändå mycket av sin
ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett visst
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Resö 7:1
Torgelsholmen 16
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Bostadshuset beskrivs där som fd parstuga, då planlösningen har
förändrats. Huset hade då en enkel, öppen förstukvist istället
för glasverandan och balkongen. Enligt Tanums kommun
byggdes huset om/till 1983. Där gäststugan ligger idag låg
även 1974 en tvättstuga men osäkert om det är samma som är
renoverad eller om det är en nybyggd. 1974 anges den ligga på
Myren 1:3. Enligt äldre vykort kan man se att huset vid något
tillfälle höjts och därmed fått ett högre väggliv.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme och på en grund av
tuktad fältsten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är sidohängda tvåluftsfönster med
spröjs och överhängda enluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade med rundbågefris i understycket.
Vindskivorna är figursågade. På taket ligger enkupigt lertegel.
På byggnadens östra långsida finns ett taklyft med utgång till
en balkong. Under balkongen finns en glasveranda med altan
framför. Till fastigheten hör också två mindre uthus/gäststuga
samt en lekstuga. Gäststugans fasad är klädd med röd locklistpanel och på taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta och synliga berghällar.

Värden att bevara: Huset enkla bredd, snickeridetaljerna,
fönstrens utformning.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
enkelhus. Byggnaden har förändrats genom renovering och
tillbyggnad, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet
med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets
ursprungskaraktär. Huset har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Myren 1:3
Torgelsholmen 18
Byggår: 1935
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Entrén som nu går via altanen gick 1974 via en betongtrapp som
gick i vinkel runt hörnet. Tillbyggnaden i vinkel är inte ur-
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sprunglig. Enligt Tanums kommun byggdes huset om/till
1967.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd med mansardtak. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en
grund av kvaderhuggen granit med källare. Den sedan tidigare
tillkomna utbyggnaden ger byggnaden en vinkelform. Fasaden
är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren
är gröna, sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taken ligger
tvåkupigt lertegel respektive korrugerad asbestcement. Åt söder är en altan tillbyggd. Till fastigheten hör också en lillstuga.
Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit.
Fasaden är klädd med röd locklistpanel och på taket ligger äldre enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård med
gräsmatta och synliga berghällar, avgränsad med en häck.

Värden att bevara: Det valmade taket, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Huset är en typisk stenhuggare/fiskarebostad från 1930-talet och är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär
prägel av funktionalismens arkitekturideal. Byggnaden har
förändrats genom tillbyggnaden, men har ändå mycket av sin
ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett visst
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 16:1
Torgelsholmen 13
Byggår: 1967
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
benämns där som en ombyggd enkelstuga. Då byggåret är registrerat till 1967 så kan det vara så att enkelstugan är riven
och ett nytt hus byggt på platsen. Då var båda byggnaderna
klädda med ljusgula asbestcementskivor och på det större husets tak låg asbestcement. Fönster och fasad anges som nya.
Snedtäckan utgjorde endast 2/3 av norra fasaden och entrén
var på snedtäckans nordvästra kortsida.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med tillbyggd snedtäcka åt
norr. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av
sten. Fasaden har tilläggsisolerats och är klädd med röd locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda en-
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och tvåluftsfönster med och utan spröjs. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger nytt, tvåkupigt lertegel. Till fastigheten hör också en lillstuga/snickarbod.
Byggnadens fasad är klädd med röd locklistpanel. Byggnadens
fönster är vita, sidohängda tvåluftsfönster och på taket ligger
grön, korrugerad plåt. Byggnaderna omges av en mindre trädgård med gräsmatta, avgränsad mot vägen med en häck.

Värden att bevara: Husets småskaliga volym, samt enkla
och rena utformning.

Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:4).
Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 19:1
Torgelsholmen 15 och 17
Byggår: Troligen 1904 men 1909 anges i fastighetsregistret.
Antagligen är det året för lagfarten.

Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges redan då som fritidsbostad och med fastighetsbeteckningen Resö Skolhustomt 1:1. Huset är en före detta skola
och anges som Resö skolhustomt på de ekonomiska kartorna
från 1938 och 1977. Tomten skänktes till Lurs kommun genom gåvobrev 1914 av gårdarna Resö Mellangården no 1,
Resö Nedergården no2, Resö Norgården no 3, Resö Uppegården no 4 och Resö Östergården no 5. Folkskola inrymdes i
huset 1904-1927. Därefter var det småskola i huset fram till
1959 då den lades ned. Vid inventeringen 1974 var huset gult
(sannolikt ljusgult) med vita fönster och fönsteromfattningar i
mörkare kulör. Huset anges 1974 som renoverat och utbyggt
och det har renoverats ytterligare efter det. Byggnaden nordost om huvudhuset var 1974 ett lägre garage med ett utedass
vägg i vägg. På äldre foto från omkring 1950 kan man se att
det fanns en liten förstukvist mellan de större fönstren på
västra fasaden. Det finns också ett foto från 1904 taget från
sjön där man kan se att det fanns en liten öppen förstukvist på
samma stället som idag. År 1990 byggdes den andra byggnaden på fastigheten.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med ockragul locklist-
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panel med profilerad åslist. Fönstren är nya, vita, sidohängda
korspostfönster samt liggande treluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På husets
östra sida är fönstren parställda. På taket ligger nytt enkupigt
lertegel. Det finns ett större taklyft som sträcker sig utmed
nästan hela östra takfallet. På byggnadens östra långsida finns
en mindre farstukvist med glasade pardörrar. På den norra
kortsidan finns det en balkong.
Till fastigheten hör ytterligare en byggnad med lägenhet i
kombination med garage. Byggnadens fasad är klädd med kraftigt gul enkel locklistpanel och vindskivorna avslutas med en
figursågad list. Fönstren är sidohängda tvåluftsfönster, överhängda enluftsfönster samt stora fönsterpartier i byggnadens
gavelrösten. På taket ligger enkupigt lertegel och det finns tre
takkupor på respektive takfall.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta som avslutas med en stenmur i anslutning till stranden och avgränsas
med häck mot gatan. Byggnaderna används som fritidsbostäder.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de parställda fönstren, förstukvisten.

Motivering och råd: Skolhuset är exteriört relativt välbevarat förutom taklyftet och balkongen. Huset har förändrats
genom sentida renovering, men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har främst ett
samhällshistoriskt värde som fd skolhus. Huset har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (Skolhuset, Torgelsholmen 15)

Torgelsholmen 1:1, 2:1, 3:1
Torgelsholmen 20
Byggår: 1871
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fastigheten användes då som fritidsbostad. Vid inventeringen
1974 låg asbestcement på taket på bostadshuset. Förstutillbyggnaden på husets norra sida har tillkommit efter 1974, troligen 1985 då en ombyggnation är registrerad hos Tanums
kommun. Då fanns det också ett båthus halvt sfäriskt byggd
av masonit och rödmålad brädpanel. Förrådet vid gatan fanns
även 1974 men var inte med på fastigheten. På äldre foto från
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1904 kan man se att det låg ännu ett bostadshus strax sydost
om befintligt bostadshus. Detta hus flyttades omkring 1910
till Hamnsundet och har idag beteckningen Resö 3:36. På
samma foto kan man se att befintligt bostadshus hade två par
med parställda fönster utmed södra fasad.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en trästomme och på en grund av fältsten.
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är sidohängda en- och tvåluftsfönster med spröjs.
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket
ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är svartmålade. Det
finns en tillbyggd glasveranda på byggnadens västra kortsida,
där det ursprungligen funnit en entré, samt en tillbyggd entré/
förstu utmed husets norra sida.
Till fastigheten hör ytterligare två byggnader. Dels en mindre
gäststuga med altan med tak över utmed västra sidan. Dess
fasad är klädd med vit, enkel locklistpanel med gavelröstena
blåmålade. På taket ligger takpapp. Dels ett förråd som ligger
vid gatan med rödmålad brädpanel och korrugerad asbestcement på taket. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta avgränsad mot gatan med ett omålat spjälstaket. Byggnaderna används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det lilla
taköverhänget, de parställda fönstren, de rena takfallen.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö S:7
Torgelsholmen
Byggår:
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Ursprungligen gick huvudvägen via båt från Galtö till Resö vid
Torgelsholmen. Samfälligheten ägs av gårdarna på Resö.

Beskrivning: Längst norrut på Torgelsholmen ligger en samfällighet med 10 sjöbodar och bryggor. Sjöbodarna är av mindre volymer och ligger både på bergknallarna, mellan dem samt
vid vattnet. De är byggda med stolpverk på granit eller be-
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tongplintar, beroendet på ålder. Alla har rödmålade träfasader
(lockpanel och enkel locklistpanel), några med underbrädor i
fallande bredd. Det finns både paneltak och sadeltak representerat, med lertegel respektive asbestcement.

Värden att bevara: Sjöbodarnas småskaliga volymer, de röda
fasaderna med underbrädor med fallande bredd. De enkla utformningarna, avsedda för sjönära verksamhet.

Motivering och råd: Eventuella förändringar bör utformas i
enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn
till bodarnas ursprungskaraktär. Bodarna har såväl samhällshistoriskt som ett arkitektoniskt värde. Bodarna har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:4).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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5.5 Resö - Hogen, Norrgård, Båteklåvan, Backekällan

Resö 12:54
Hogen
Byggår: 1909 (ev året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
hade då beteckningen Resö 12:1. Bostadshuset hade år 1974
treluftsfönster åt sydväst och ett mindre trapphus. På äldre
foto kan man dock se att det hade parställda fönster. Ekonomibyggnaderna bestod 1974 av f d ladugård, båthus och ett f
d hönshus samt en lillstuga. Lillstugan finns inte kvar och båthuset stod på samma plats som gäststugan (troligen ombyggt).
Bostadshuset har omkring 2001 renoverats till mer ursprungligt utseende.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en putsad
grund av granit. Fasaden är klädd med bruten, vit locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är röda, sidohängda, spröjsade
tvåluftsfönster. De är parställda utmed sydvästra långsidan.
Fönsteromfattningarna är gulockra och profilerade. På taket
ligger äldre tvåkupigt lertegel. Åt nordväst är ett trapphus tillbyggt. Till fastigheten hör också en före detta ladugård samt
två andra byggnader, varav den ena troligen är en gäststuga.
Ladugården är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit
och dess fasad är klädd med röd brädpanel och på taket ligger
svart plåt. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta,
äldre träd och synliga berghällar.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de parställda fönstren, de triangulära fönstren på gaveln, de rena takfallen, gårdsmiljön.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull
jordbruksmiljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Resö 2:42
Gamla Skolan
Byggår: 1927
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Skolan inrymde folkskola som lades ner 1962. Balkongen åt sydost
och altan åt nordväst har tillkommit sedan huset blev privatägt. På äldre foto från 1930-talet kan man se att fönstren i fd
skolsalen var högre än de är idag.

Beskrivning: Bostadshus i 2½ plan med mansardtak och källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda,
spröjsade korspostfönster med dels fyra lufter, dels sex lufter.
Fönsteromfattningarna är vita och oprofilerade med en enkel
utskärning i nederstycket. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Åt
sydost finns en förstu med balkong ovanpå. Vid nordvästra
gaveln finns också en större altan. Åt nordost finns dels entrén
till lärarbostaden och dels entrén till den fd skolsalen. Till fastigheten hör också en vedbod/uthus/fd utedass. Byggnaden är
uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd
med röd brädpanel och på taket ligger äldre enkupigt lertegel.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad
med en hög häck samt trädrad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de båda
ingångarna, uthuset.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Huset ett visst arkitektoniskt värde men har främst ett samhällshistoriskt värde som tidigare skola. Huset har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 3:6
Norrgård 3
Byggår: 1866
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. En
by/gårdstomt från 1810 är registrerad i fornminnesregistret

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

7
" 6

(fmis RAÄ-nr Lur 416:1) på platsen för fastigheterna 3:6,
3:69, 8:69. 1974 betecknades fastigheten vara ett fd jordbruk
men med helårsbostad. Då låg det en träddunge väster om
verkstaden samt en hönsgård med två hönshus. Öster om ladugården låg det en vedbod. På äldre foto från 1930-talet kan
man se att bostadshuset hade ett något lägre trapphus med
valmat tak så att det fick plats ett nockfönster ovanför. Det
satt då också spröjsade fönster i huset. Det finns också ett äldre foto från 1919 på vägen som går mellan bostadshuset och
verkstaden. Där syns en gärdesgård (kallmurad stenmur) med
trägrind mot trädgården samt ett tidigare uthus med brant
pulpettak där den fd verkstaden nu ligger samt en gärdesgård
på den sidan vägen. Det drevs pensionat i huset mellan 1946
och 1987 enligt Gårdar i Göteborgs- och Bohuslän (2001).

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Enligt 1974 års inventering är huset ett dubbelhus med
diagonala kammare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av putsad och målad stengrund. Fasaden är klädd med beige locklistpanel. Fönstren är vita, kopplade, sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger svarta
betongpannor. Åt väster är ett trapphus med köksingång tillbyggd. Utmed norra fasaden finns huvudentrén med en förstukvist med sirliga lövsågerier. På takfallet åt söder finns ett
taklyft. Fastigheten innefattar åkermark samt berget nordväst
om bostadshuset. På andra sidan landsvägen ligger den tillhörande f.d ladugården samt en fd verkstad. Verkstaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd
med röd enkel locklistpanel och på taket ligger äldre enkupigt
lertegel. Ladugården har rundad logport och fasaden är klädd
med röd lockpanel. På taket ligger svart korrugerad plåt. Ladugården genomgick vid tiden för fältbesöket en renovering
med nya fönster och lagad panel. Bostadshuset omges av en
trädgård med gräsmatta som inte är avgränsad gentemot åker
men däremot med en nyplanterad häck utmed vägen.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, förstukvisten, den fd ladugården med den rundade logporten, den fd
verkstaden.
Motivering och råd: Bostadshuset har förändrats mycket
sedan sitt byggnadsår, genom renovering under 1900-talet
men har ändå något av en äldre tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Gårdsmiljön har ett samhällshistoriskt värde som en av huvudgårdarna på östra Resö. Gården har även ett värde som
ingående i en kulturhistoriskt värdefull jordbruksmiljö (6:3).
Observera att de befintliga byggnaderna inte klassas som forn-
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lämning även (med automatiskt lagskydd i Kulturmiljölagen)
om det finns en gårdstomt registrerad på platsen.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II (gårdsmiljön), klass II
(bostadshuset)

Resö 3:76, 3:78
Norrgård 2
Byggår: 2012
Historia: Två nya tomter är avstyckade väst och nordväst om
ladugården på Resö 3:6, varav 3:76 är bebyggd.

Beskrivning: Nybyggt bostadshus (typhus) i 1plan med regelstomme, vitmålad locklistpanel och tvåkupigt lertegel på
taket.

Värden att bevara: Motivering och råd: Fastigheten gränsar till kulturmiljö 6:3.
Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:69
Norrgård 1
Byggår: 1998
Historia: En by- gårdstomt från 1810 är registrerad i fornminnesregistret (fmis RAÄ-nr Lur 416:1) på platsen för fastigheterna 3:6, 3:69, 8:69.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med en regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden
är klädd med gulockra locklistpanel. Fönstren är vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är
vita, enkla och oprofilerade. På taken ligger tvåkupiga betongpannor. Åt söder ovh väster är en altan tillbyggd. Huset omges
av en trädgård med gräsmatta avgränsad med en nyplanterad
häck utmed landsvägen.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3). Observera att de befintliga byggnaderna inte
klassas som fornlämning även (med automatiskt lagskydd i
Kulturmiljölagen) om det finns en gårdstomt registrerad på
platsen.

Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 8:69
Östergård 1
Byggår: 1880 (år för lagfart, 1909)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. En
by- gårdstomt är registrerad i fornminnesregistret (fmis RAÄnr Lur 416:1) på platsen för fastigheterna 3:6, 3:69, 8:69.
Gården Resö Östergården låg här enligt karta från 1810. Enligt 1974 års inventering var bostadshuset då klätt med asbestcementplattor och entrén gick via en förstukvist med sirliga
lövsågerier. På motsatt sida vägen låg ladugården och norr om
bostadshuset låg en lillstuga med vedbod. Genom denna gården gick ursprungligen vägen till Båteklåvan och Backekällan.
Huset byggdes om och renoverades 1968 och fick då ny fasad
och fönster. Huset har sedan 1974 renoverats ytterligare. Gården har funnnits i släkten Bolinsson i många generationer.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med beige/ljusgrå locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita med
över- och understycken som är uppburna av figursågade konsoler. På taket ligger svarta glaserade betongpannor. Vindskiovorna är vita och figursågade. Utmed nordvästra fasaden finns
en förstu med balkong ovanpå. Utmed sydvästra fasaden finns
en frontespis med balkong. Vid södra hörnet finns ett större
inglasat tillbygge. Huset omges av en trädgård med gräsmatta i
två nivåer, avgränsade med häckar samt med en nyare kallmurad stenmur utmed vägen.
Till fastigheten hör också en länga med lägenheter med varsin
uteplats. Fasaden är klädd med beige locklistpanel och på taket ligger röda betongpannor. På motsatt sida vägen ligger två
nyare röda ekonomibyggnader med garageportar.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har ett samhällshistoriskt värde
som en av huvudgårdarna på östra Resö. Gården har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull jordbruksmiljö (6:3). Observera att de befintliga byggnaderna inte klassas som fornlämning (med automatiskt lagskydd i Kulturmiljölagen) även om det finns en gårdstomt registrerad på platsen.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (gårdsmiljön)
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Resö 8:106
Backekällan 1 -Båteklåvan
Byggår: 2007
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med flertal tillbyggnader.
Byggnaden är uppförd med en regelstomme på en låg betonggrund. Fasaden är klädd med vit lockpanel. Fönstren är vita,
ospröjsade och går ner till golvnivå. Det finns inga fönsteromfattningarna. På taket ligger svarta, glaserade betongpannor. Åt
sydväst är ett trädäck byggt. Huset omges av en trädgård med
gräsmatta och nygjorda kallmurade stenmurar. Används som
fritidshus.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 8:100
Backekällan 3 -Båteklåvan
Byggår: 2006
Historia:
Beskrivning: Säreget kvadratiskt bostadshus i 2 plan. Byggnaden är uppförd med en regelstomme. Fasaden är klädd med
svart panel. Fönstren är ljusgula/beiga, höga, stora och spröjsade. Taket är valmat och belagt med svart takpapp. I toppen
finns en fönsterförsedd laternin. Från taket går stöttor likt
spindelben ner till altanen som går runtom huset. Byggnaden
ligger på toppen av ett mindre berg och är byggt utan något
större ingrepp i berget.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har inget kulturhistoriskt värde
men det är värdefullt att det är byggt utan större ingrepp i
naturen och i en mörk kulör vilket minskar påverkan på omgivande miljö.

Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 8:5
Backekällan 2 -Båteklåvan
Byggår: 1961
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med en regelstomme på en grund av betong. Fasaden är klädd
med vit liggande panel. Fönstren är nya, vita fönster med
korspostindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och
oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor. Åt söder och
väster är en större altan byggd. Till fastigheten hör också ett
garage. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med en kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 10:1
Backekällan 4 -Båteklåvan
Byggår: 1900
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Uthuset inrymde 1974 garage och en snickarbod. I vinkel till den
byggnaden låg en vedbod. Bakom huset låg ett torrdass. Torrdasset är borta och de andra husen har byggts om till nya
funktioner. År 1974 hade huset ett större fönster med sex lufter till vänster på husets södra fasad. Fönstren hade då också
en mörkare kulör. Huset har genomgått en renovering med
respekt för den traditionella stilen.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är parställda på södra
fasaden och är vita, pivothängda, med korspostindelning.
Fönsteromfattningarna är vita och dess överstycken har sirliga
lövsågerier och dess understycken har en rundbågefris. På gavlarna sitter triangulära, spröjsade gavelsidofönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och figursågade.
Till fastigheten hör också en gäststuga sammanbyggd med en
lägre byggnad med pulpettak. Byggnaden är uppförd på en
grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med röd locklistpa-
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nel med oprofilerad locklist. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta och synliga berghällar, avgränsad med en
metallstängsel mellan nya stengardister.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de parställda fönster, fönsteromfattningarna, de figursågade vindskivorna, de rena takfallen. Uthusen.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har såväl samhällshistoriskt som ett arkitektoniskt värde.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 2:63
Backekällan 5 och 5B
Byggår: 1870-talet (nr 5)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då med beteckningen Resö 2:9. Då fanns även en ladugård
nordväst om bostadshuset, med ett torrdass bredvid. Vägen
gick då också igenom gården, mellan husen. Bostadshuset var
1974 målat i en ljusgrön kulör. I trapphuset fanns det då en
ingång där det nu blivit en tillbyggnad. 5B benämndes som
fritidsbostad. Snedtäckan har vid något tillfälle höjts om man
ser till grunden som har tuktad fältsten längst ner och betonggrund högre upp.

Beskrivning: Två bostadshus ligger på fastigheten. Nr 5 är
den ursprungliga gårdens bostadshus. Det huset är byggt i 1½
plan på dubbel bredd med källare. Huset är uppfört med en
timmerstomme på en grund av tuktad fältsten samt med ett
tillbyggt trapphus på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, kopplade, ospröjsade tvåluftsfönster.
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taken ligger svart pannliknande plåt. Utmed norra fasaden finns
en välbevarad förstukvist med lövsågerier. Hus 5B är ursprungligen en sk enkelstuga, dvs byggd på enkel bredd på en
grund av kvaderhuggen granit. Den är tillbyggd med en snedtäcka på tuktad fältsten samt betong. Fasaden är klädd med vit
locklistpanel och på taket ligger svart pannliknande plåt.
Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Omfattningarna är ljusgröna, enkla och oprofilerade. Byggnaderna
omges av trädgård med gräsmatta och kallmurade stenmurar.

Värden att bevara: Hus 5 - husets volym och proportioner,
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förstukvisten, avsaknad av snickarglädje. Hus 5B - Husets volym och proportioner, fönstrens utformning, rena takfall, avsaknad av stora tillbyggnader.

Motivering och råd: Det större bostadshuset (nr 5) är ett
traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats
något genom renovering, men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Det mindre, enkelhuset (nr
5B), har förändrats något genom tillbyggnad men har även det
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husens ursprungskaraktär. Husen har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (nr 5) klass I-II (nr 5B)

Resö 4:15
Klovan 1
Byggår: 1891
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Där
anges fastigheten användas som fritidsbostad. Vid bostadshuset fanns då lillstugan och en vedbod samt ett fd hönshus. Fastigheten avsöndrades (avstyckades) 1923 från stamfastigheten
Resö 4:2 Uppegården. Det går en ursprunglig stig från Backekällan förbi Klovan till Uppegården och landsvägen.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gulockra locklistpanel med
profilerad åslist där underbrädorna har olika bredd. Fönstren
är vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taken ligger äldre
enkupigt lertegel. På fastigheten finns också en mindre lillstuga samt en relativt ny vedbod med pulpettak. Lillstugan är
uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd
med gul locklistpanel och på taket ligger äldre enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta och
synliga berghällar, avgränsad med ett vitmålat spjälstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, locklistpanelen med dess olika breda underbrädor, de rena
takfallen, det höga vägglivet.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
mindre dubbelhus. Byggnaden har förändrats mycket lite.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ur-
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sprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde. Husen har
även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Resö 2:28
Backekällan 7 - Rispgård
Byggår: 1870-talet
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
byggdes till sin dubbla längd i början av 1900-talet. Enligt inventeringen inrymdes till att börja med en skola i byggnaden
och sedan en affär/lanthandel. Affären lade ner sin verksamhet
1927. Förstukvisten hade 1974 även räcken med lövsågerier.
Det finns ett äldre bild från 1915 på detta hus och grannfastigheterna.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med oprofilerad locklist. Fönstren är vita, sidohängda,
spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla
och oprofilerade. I sydvästra gaveln sitter triangulära gavelsidofönster och nockfönster med spröjs. Under takfoten sitter
liggande mezzaninfönster med tunna spröjs. På taket ligger
svart pannliknande plåt. Vindskivorna är vita och figursågade.
Entrén finns på husets sydöstra långsida och har en förstukvist
med sirliga lövsågerier under taket. I östra hörnet sitter den fd
entrén till affären tvärställd över hörnet. Det finns även en
mindre dörr mellan huvudentrén och affärsentrén. På fastigheten finns också ett uthus med pulpettak och tre dörrar.
Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit.
Fasaden är klädd med mörkt guldockra locklistpanel och på
taket ligger korrugerad plåt. Bakom uthuset ligger torrdasset
kvar. Byggnaderna ligger i en sluttning och omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med en häck.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, de figursågade snickerierna, dörrarnas placering.

Motivering och råd: Huset är exteriört välbevarat. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Huset har främst ett samhällshistoriskt värde pga historiken
som skola och affär. Huset har även ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass 1
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Resö 2:27
Backekällan 8 - Backkällhagen
Byggår: 1909 (ev året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
ägdes huset av Godtemplarorden Resö vänner och benämns
som fd godtemplarloge och numera fritidsbostad. Resö vänner
startade 1896. Det finns en avsöndringskarta upprättad år
1898. Då kallades lägenheten för Backkällhagen och avsöndrades från Ressö Nedergård. Huset byggdes om/till 2005.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med ljusgrå locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, ospröjsade korspostfönster. Fönsteromfattningarna är mörkblå, enkla och
oprofilerade. Under takfoten sitter liggande mezzaninfönster.
Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta terrasserad
med en mur av kvaderhuggen granit.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de stora
fönstren, fönstrens utformning, de rena takfallen, ytterdörren
och skylten ovanför.

Motivering och råd: Huset är exteriört välbevarat. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Huset har främst ett samhällshistoriskt värde pga historiken
som godtemplarloge. Huset har även ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 2:60
Backekällan 17 -Libacken
Byggår: 2000
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en regelstomme på en grund av betong.
Fasaden är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är vita, sidohängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På
gavlarna sitter rektangulära gavelsidofönster med spröjs. På
taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed sydöstra fasaden, mot
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havet finns en glasveranda. Vindskivorna är vita och figursågade. Till fastigheten hör också ett äldre uthus med pulpettak.
Byggnaden är uppförd på plintar och fasaden är klädd med
ljusgul brädpanel. På taket ligger korrugerad asbestcement.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad
med en häck.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:49
Backekällan 15 -Libacken
Byggår: 2005
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
huset som då fanns på platsen anges då som nybyggt. Det är
då en liten sportstuga samt ett mindre uthus och torrdass.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med en regelstomme på en betonggrund. Fasaden är klädd
med ljusgrön locklistpanel. Fönstren är vita, sidohängda,
ospröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor. Byggnaden ligger alldeles nere vid stranden och omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med en häck.
Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 4:11
Backekällan 11 -Libacken
Byggår: 2009
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
huset som fanns på platsen benämns då som en fd enkelstuga
med gavelkammare samt en fd helårsbostad som endast används under sommarhalvåret. Huset var då i 1½ plan och klätt
med asbestcementplattor. Det fanns då även en lillstuga klädd
med brunbetsad fjällpanel. Fastigheten avsöndrades (avstyckades) från Resö Uppegården 4:2 år 1917 och köptes då av Anders Martin Karolusson och dennes hustru Charlotta Karolusson.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

8
" 6

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med en regelstomme på en betonggrund. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita,
pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor. Byggnaden ligger alldeles nere vid stranden och
omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med en kallmurad stenmur.
Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:29
Backekällan 12
Byggår: 1909 (ev året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
har beteckningen Resö 2:9, dvs den var inte avstyckad vid tillfället. Huset har genomgått renovering och blivit tillbyggt
omkring 1994, med bl a nya fönster. 1974 var husets fasad
gulmålad och klädd med stående slätspont samt locklist. Det
fanns även ett torrdass utmed bergskanten, bakom lillstugan.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en stengrund. Fasaden
är klädd med gul locklistpanel. Fönstren är vita, pivothängda,
fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor.
Utmed sydöstra finns ett framskjuten mittparti med glasveranda i nedre våningen. Det finns det även utmed nordvästra
fasaden men då med entré. Till fastigheten hör också en lillstuga. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel och på taket
ligger röda betongpannor. Byggnaderna omges av en trädgård
med gräsmatta, avgränsad med stengardister samt kallmurad
stenmur. Mellan havet och huset ligger en strandäng.

Värden att bevara: Lillstugan
Motivering och råd: Huset är ett ursprungligen ett traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats genom
tillbyggnad och renovering, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Resö 2:40
Backekällan 14 -Karlsvik
Byggår: 1929
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som fritidsbostad. 1974 fanns förutom bostadshuset,
en vedbod, ett torrdass och ett uthus på fastigheten. På den
ekonomiska kartan från 1938 har fastigheten beteckningen
2:8.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd.
Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med röd locklistpanel
med profilerad åslist samt svartmålade knutbrädor. Fönstren är
vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är svarta, enkla och oprofilerade. På taket ligger korrugerad asbestcement. Till fastigheten hör också en gäststuga samt
några mindre uthus. Byggnaden är uppförd på plintar. Fasaden
är klädd med lockpanel och på taket ligger äldre betongpannor. Byggnaderna omges av en trädgård med fruktträd och
gräsmatta, avgränsad med kallmurade stenmurar.

Värden att bevara: Husets småskaliga volym och proportioner, de rena takfallen, det låga vägglivet.
Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och
som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Byggnaden har förändrats genom renovering, men har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas
i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn
till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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5.6 Resö Uppegård, Änghagen

Resö 3:44 - Resö kyrka
Byggår: 1914-1916
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Kyrkan uppfördes i jugendstil med hjälp av öbornas insamlade
medel och en kyrkobygggnadsförening (bildades 1913). Ritningarna gjordes av byggmästarfirman Albin och Carl Wilhelm
Gustafsson från Borås. På 1950-talet renoverades kyrkan och
de ursprungliga mörkare färgerna i blågrönt och brunt ersattes
med vitt. Resö kyrkliga syförening skänkte till hälften det färgade korfönstret som målades av Joel Milá 1971. Kyrkskeppet
i koret är en gåva från Erland Karlsson, 1955. Nuvarande altartavla, som gjordes av C.O Svensson 1936, är av trä, krönt av
en skulpterad och förgylld strålkrans, med texten ”Jesu Christi
Guds sons blod renar oss från alla synder”. Dopfunten, gjord
1915 av granit i två delar, är sjusidig och med skulpterat skaft.
Kyrkklockan, från 1576, bär texten ”Die frucht des Herren ist
der Wisheit Anfang”. Kyrkan hade ursprungligen unika jugendmålningar och dessa samt övrigt utseende återställdes i
samband med renovering 1999. Det ursprungliga måleriet och
färgsättningen konserverades och/eller rekonstruerades (med
takfärgen som enda undantag).

Beskrivning: Resö kyrka samt församlingshem ligger centralt
på Resö och tillhör Lurs församling. Kyrkobyggnaden har rektangulär planform, med smalare kor i öster och en sakristia i
norr. Ovanför huvudingången, på takets västra del, står en
kopparklädd takryttare. Fasaden är klädd med sågade och tjärade ekspån. På taket ligger tvåkupigt lertegel.

Värden att bevara: Den nära på oförändrade exteriören.
Den av byggnadstidens ideal, präglade interiören. Joël Milas
glasmålning i koret är ett tidstypiskt bidrag från 1970-talet
med ett eget uttryck i interiörens i övrigt enhetliga karaktär.
De ursprungliga färgskikt som återstår (det dekorativa måleriet på läktarbröstningen, predikstolens överdel, den övre bården i koret).(Källa: BBR, Riksantikvarieämbetet)

Motivering och råd: Kyrkan representerar det yngsta skedet
av de kapell och kyrkor som uppförts i den bohuslänska kustbebyggelsen, på grund av de långa avstånden till den egentliga
sockenkyrkan. Kyrkan är en god representant för de enklare
kapell och kyrkor som uppfördes under 1900-talets första
hälft, i detta fallet med nationalromantiskt präglade drag. Att
särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan: Kyrkan har sin ursprungliga stilkaraktär väl bevarad och fram-
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hävd såväl exteriört som interiört. - Ursprungliga färgskikt.
(Källa: BBR, Riksantikvarieämbetet)

Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Resö 3:68
Glanarkullen
Byggår: 1972
Historia:
Beskrivning: Fritidsbostad i 1 plan. Byggnaden är uppförd
med en regelstomme på plintar. Fasaden är klädd med grå
locklistpanel. Fönstren är vita, ospröjsade enluftsfönster.
Fönstren har inga omfattningar. På det flacka taket ligger svart
papp. Byggnaderna ligger enskilt på ett berg med naturtomt.
Värden att bevara: Husets småskaliga volym, avsaknad av
snickarglädje och spröjsade fönster, anpassningen till omgivande naturen.

Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:10, 2:11
Stenane 1
Byggår: 1854
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
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anges då som f.d jordbruk. Ladugården är uppförd omkring
1900. I inventeringen har 2:10 och 2:11 förts på samma blankett. Bostadshuset på 2:10 var 1974 klätt med både liggande
panel samt locklistpanel, vitmålad. Resö 2:10 har genomgått
en omfattande renovering med inspiration från den husets tidigare utseende och den bohuslänska byggnadstraditionen.

Beskrivning: Bostadshus (Resö 2:10) i 1½ plan på dubbel
bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya, vita, sidohängda, spröjsade två- och fyrluftsfönster. Fönsteromfattningarna
är vita och både över- och understycket bärs upp av figursågade konsoler. Mellan konsolerna sitter en bräda med utskurna
dekorationer. På taket ligger betongpannor. På gavlarna sitter
triangulära spröjsade gavelsidofönster. På sydöstra takfallet
finns en frontespis. Utmed sydöstra fasaden är en altan byggd.
Utmed nordvästra fasaden finns en förstu/glasveranda med
plåt på taket. Bostadshuset ligger tätt intill, och strax nedanför
landsvägen och man har stöttat upp och även terrasserat med
L-stöd av betong. En trädgård höll på att nyanläggas vid fältbesöket.
På Resö 2:11 ligger en fd vedbod/snickarbod samt en fd ladugård. Snickarboden är uppförd på en grund av kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med röd brädpanel och locklistpanel
och på taket ligger äldre enkupigt lertegel. Fönstren är äldre
vita, sidohängda och spröjsade. På ena gaveln sitter det en
snedtäcka (troligtvis den fd vedboden) som är lägre belägen än
boden. Vid fältbesöket har man fyllt upp och jämnat ut marken vilket lett till att halva snedtäckan ligger under mark. Ladugården är klädd med rödmålad brädpanel och på taket ligger svart korrugerad plåt.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det låga
vägglivet, fönstrens utformning, den parställda fönsterplaceringen åt sydost, gavelsidofönstren, ekonomibyggnaderna, den
fd snickarboden, gårdsmiljön.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus med ursprunglig förlängning. Byggnaden har förändrats under något under 1900-talet, men har
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde samt ett samhällshistoriskt värde
som en av huvudgårdarna på östra Resö. Gården har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (bostadshuset), klass I
(ekonomibyggnaderna, snickarboden, gårdsmiljön)

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

9
" 1

Resö 4:2
Uppegård 1
Byggår: 1875
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som f.d jordbruk. 1974 fanns förutom bostadshuset,
f.d ladugård, f.d hönshus, vedbod/snickarbod, och en hundkoja. Bostadshuset var då klätt med asbestcementplattor och
fönstren var ospröjsade tvåluftsfönster. År 1974 hade den
västra entrén ett enkelt skärmtak.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är gröna, sidohängda,
spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita och
understycken har en rundbågefris. I gavlarna sitter lunettformade gavelsidofönster samt nockfönster. På taket ligger äldre
tvåkupigt lertegel. Takfotslisten är figursågad. Utmed östra
fasaden finns en mindre förstu med hög trappa till. Utmed
västra fasaden finns en entré vid husets norra del med en förstukvist framför. Till fastigheten hör också en f.d ladugård
samt en vedbod/snickarbod. Båda byggnaderna har rödmålad
träfasad. Ladugården har en rundad logport, står på granitplintar och har plåt på taket. Vedboden står på en granitgrund och
har lertegel på taket. Byggnaderna omges av en trädgård med
fruktträd och gräsmatta, avgränsad med kallmurade stenmurar.
Söder om bostadshuset går en äldre väg till Backekällan.

Värden att bevara: Gårdsmiljön, bostadshusets volym och
proportioner, fönstren och dess placering, de rena takfallen,
stenmurarna, ladugårdens rundade logport.

Motivering och råd: Huset är en traditionell bohuslänsk
hustyp, troligen tvåkammarhus (ej bekräftat). Byggnaden har
förändrats något genom byte av fasadmaterial och fönster,
men har ändå mycket av sin ursprungliga karaktär bevarad.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde samt ett
samhällshistoriskt värde som en av huvudgårdarna på östra
Resö. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull jordbruksmiljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Resö 2:50
Uppegård 2
Byggår: 1967
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som nybyggd vinterbostad.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1 plan med källare. Byggnaden är uppförd med en regelstomme på en grund av putsad
betong. Fasaden är klädd med svart fjällpanel. Fönstren är vita,
opröjsade en- och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är
svarta, enkla och oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor. Till fastigheten hör också en mindre gäststuga/friggebod.
Byggnaderna omges av en mindre trädgård med och gräsmatta
och synliga berghällar.
Värden att bevara: Husets småskaliga volym och proportioner, fjällpanelen med mörk kulör, ospröjsade fönster.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 15:1
Uppegård 3
Byggår: 1962
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som bostadsfastighet och f.d affär. 1974 fanns förutom bostadshuset, en f.d lagerlokal. Bostadhuset hade 1974
ospröjsade, vita tvåluftsfönster. Lagerlokalen var klädd med
brun fjällpanel.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med en regelstomme på en grund av putsad betong.
Fasaden är klädd med beige asbestcementplattor. Fönstren är
bruna, pivothängda och ospröjsade. Fönstren har inga omfattningarna. På taket ligger röda betongpannor. Till fastigheten
hör också en f.d lagerlokal. Byggnaderna omges av en trädgård
med träd, häckar och gräsmatta.
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Värden att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av snickarglädje och spröjsade fönster.

Motivering och råd: Byggnaden har inte förändrats nämnvärt och har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det
även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under
denna tidsperiod. Huset har ett samhällshistoriskt värde såsom
fd affär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 4:20
Uppegård 4
Byggår: 1909 (troligen året för lagfart), sannolikt är det från
slutet av 1800-talet.

Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som fritidsbostad och f.d jordbruk. Bostadshuset har
vid något tillfälle innan 1974 förlängts. 1974 fanns förutom
bostadshuset, en vedbod/snickarbod, en källarvind, samt en f.d
ladugård och ett f.d växthus som låg på fastighet Resö 8:1. På
den ekonomiska kartan från 1938 låg 4:20 och 8:1 på samma
fastighet och hette Resö 4:3.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av kvaderhuggen granit samt på plintar (de förlängda delen). Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är ljusblå/grå, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. I den äldre
gaveln sitter triangulära, spröjsade gavelsidofönster och nockfönster. På husets äldre del är fönstren parställda. Utmed den
nordvästra fasaden finns två entréer, en enkeldörr med en
mindre förstukvist samt en med pardörr utan tak. I anknytning till förstukvisten finns det en mindre altan. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. Till fastigheten hör också ett par äldre uthus, f.d vedbod/snickarbod och en f.d källarvind (dagens användning osäker). Uthusen är sammanbyggda med en överdel.
Fasaderna är klädd med rödmålad lockpanel och på taket ligger äldre enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård
med fruktträd och gräsmatta, avgränsad med kallmurade
stenmurar.
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Värden att bevara: Husets volym, den parställda placeringen av fönstren, fönstrens utformning, gavelsido- och nockfönstren, de rena takfallen.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats något på
grund av förlängningen, men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde samt ett samhällshistoriskt värde som en av
huvudgårdarna på östra Resö. Huset har även ett värde som
ingående i en kulturhistoriskt värdefull jordbruksmiljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 8:108
Uppegård 5
Byggår: 2012
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan i vinkel med ett glasat uterum i ena gaveln. Byggnaden är uppförd med en regelstomme
på en grund av betong (platta på mark). Fasaden är klädd med
vit locklistpanel. Fönstren är vita, pivothängda, med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är grå, enkla och oprofilerade.
På taket ligger svarta betongpannor. Byggnaderna omges av en
trädgård med gräsmatta.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 8:107
Uppegård 10
Byggår: 2009
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan byggt i vinkel med ett glasat
uterum tillbyggt. Byggnaden är uppförd med en regelstomme
på en grund av betong. Fasaden är klädd med vit locklistpanel.
Fönstren är vita, pivothängda, med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket lig-
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ger svarta betongpannor. Det finns också ett dubbelgarage,
byggt i samma stil som bostadshuset. Byggnaderna ligger på
berg och omges av en naturtomt.

Värden att bevara: Motivering och råd: Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 8:69-3
Uppegård
Byggår: Före 1938
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då tillhöra gården Resö 4:20 men med egen beteckning,
Resö 8:1. 1974 fanns då även ett större växthus på åkern, öster om ladugården.

Beskrivning: F.d ladugård, liggande utmed vägen ner till
Änghagen. Byggnaden är uppförd med stolpverk på en grund
av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med röd brädpanel.
Fönstren är äldre, spröjsade fönster, indragna i fasaden. På taket ligger korrugerad plåt. Ladugården har dels en rundad logport, dels en dragport. På andra sidan vägen, tätt intill berget,
finns en stengrund, troligen en källarvind, eller dylikt.

Värden att bevara: Ladugårdens volym och proportioner,
den indragna laduporten.

Motivering och råd: Ladugården har ett samhällshistoriskt
värde såsom en rest av en gårdsmiljö. Byggnaden har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull jordbruksmiljö (6:3).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Resö 8:105
Änghagarna 17
Byggår: 2006
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med en regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden
är klädd med vita locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren
är vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita och både över- och understycket bärs upp av
figursågade konsoler. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden ligger högt upp på berg och omges av en naturtomt.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 8:89
Krakeröd
Byggår: 2002
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en regelstomme på en grund av putsad
betong. Fasaden är klädd med röd locklistpanel. Fönstren är
vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Under takfoten sitter
mezzaninfönster. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Entrén finns på sydvästra fasaden. Till fastigheten hör också en
lerputsat uthus som bl a fungerar som hönshus. Byggnaderna
omges av en trädgård med odlingar och gräsmatta.
Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 1:31
Stensmyren 1
Byggår: 1901
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
uppges då vara ett jordbruk i bruk. Lagården uppfördes samtidigt med bostadshuset och lillstugan 1927. Vid inventeringen 1974 hade bostadshuset en förstu åt väster. Fönstren var då
spröjsade tvåluftsfönster och huset var vitmålat. Balkong och
taklyft på husets östra sida har byggts till efter 1974.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av granit.
Fasaden är klädd med röd locklistpanel. Fönstren är vita,
ospröjsade enluftsfönster. Fönsteromfattningarna är enkla och
oprofilerade. På taket ligger betongpannor. Utmed västra fasaden finns ett framskjutet mittparti. Utmed östra fasaden finns
en balkong och ett taklyft. Till fastigheten hör flera äldre uthus. Byggnaderna omges av en trädgård med odlingar och
gräsmatta.
Värden att bevara: Lillstugan och ekonomibyggnadernas
utformning, gårdsmiljön.

Motivering och råd: Bostadshuset är ursprungligen ett traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden präglas i huvudsak
av sentida renovering. Eventuella förändringar bör utformas i
enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn
till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II (lillstugan, ekonomibyggnaderna, gårdsmiljön)

Resö 8:6-8:43
Änghagen
Byggår: Före 1974, sannolikt 1950-60tal
Historia:
Beskrivning: Område med likartade fritidshus i en plan.
Byggnaderna är i regel uppförda med regelstommar på plintar
eller låga betonggrundar. Fasaderna är klädda med träpanel,
liggande fjällpanel eller stående lockpanel i såväl bruna som
ljusa kulörer. Fönstren är i regel ospröjsade. Byggnaderna omges av mindre trädgårdar eller naturtomter utan större åverkan
på naturen. Ursprungligen har de allra flesta fasader varit målade i mörka kulörer, röd, brun, grön, men under senare tid
har ett flertal fått ljusare kulörer.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

9
" 8

Värden att bevara: Husens låga volym och proportioner,
dess enkla utformningar utan snickarglädje, anpassningen till
den omgivande naturen.

Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -
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5.7 Lönntåg

Resö 4:34
Holmsbacken 14
Byggår: 1880
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som fd dubbelhus. Bostadshuset användes redan då
som fritidsbostad. Uthuset fungerade som snickarbod. Dess
fasad var då brunlaserad och på taket låg tjärpapp. Det är idag
förlängt. Fastigheten hade beteckningen 4:9 på den ekonomiska kartan från 1938. Det finns en avsöndringskarta från 1905
över Holmsbacken 4:7 där detta hus finns med. År 1911 avsöndrades Resö 4:9 och blev en egen fastighet. Altanen och
den utanpåliggande murstocken är inte ursprungliga utan har
troligen tillkommit i mitten av 1900-talet.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av fältsten. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med enkel locklist. Fönstren är vita, sidohängda två- och fyrluftsfönster med
spröjs. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade.
Vindskivorna är vita och figursågade. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Till fastigheten hör ytterligare en byggnad vars
fasad är klädd med gul locklistpanel med enkel locklist. Fönstren är mindre, spröjsade en- och tvåluftsfönster med oprofilerade fönsteromfattningar. På taket ligger röda betongpannor.
Till fastigheten hör också en mindre, senare tillkommen,
byggnad med gul locklistpanel, enluftsfönster med spröjs och
röda betongpannor på taket. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta och synliga berghällar. Fastigheten sträcker sig ner till stranden. Fastigheten används som fritidsbostad.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det låga
vägglivet, fönstrens utformning, de rena takfallen, de figursågade vindskivorna.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:5).

Kulturhistorisk bedömning: Klass 1-II
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Resö 4:12
Lönntåg 2 -Solliden
Byggår: 1914
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
fanns det två sammanbyggda uthus med pulpettak sydväst om
bostadhuset. Det finns avsöndringshandlingar från 1917 då
fastigheten avsöndrades från stamfastigheten Resö 4:2 och
köptes av Carl Hilmer Davidsson.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i enkel bredd med källare.
Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med
enkel locklist. Fönstren är vita, sidohängda, äldre tvåluftsfönster med spröjs. De är parställda på husets sydöstra långsida.
Fönsteromfattningarna är oprofilerade och överstyckena hålls
uppe av figursågade konsoler. På taket ligger nytt respektive
äldre, enkupigt lertegel. En tillbyggd farstu/entré finns på
byggnadens sydöstra långsida. Farstuns fönster är en- och
tvåluftsfönster utan spröjs. På förstukvistens tak ligger korrugerad röd plåt. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta och fastigheten sträcker sig ner till stranden. På fastigheten
finns ytterligare två byggnader med sadeltak.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
parställda fönsterplaceringen, fönstren, fönsteromfattningarna,
de rena takfallen.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt enkelhus.
Byggnaden är mycket välbevarat. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:5).

Kulturhistorisk bedömning: Klass 1

Resö 4:14
Lönntåg 1
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
är förlängt åt nordost och tillbyggt med en vinkel åt sydost
omkring år 1989. Fastigheten avsöndrades från Resö 4:3 år
1922.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av tuktad
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fältsten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel
locklist. Fönstren är vita, nyare, sidohängda tvåluftsfönster
med spröjs. Fönstren har inga omfattningarna. På taket ligger
nytt enkupigt lertegel. Det finns en tillbyggnad som ger byggnaden en vinkelform. Denna del av byggnaden är uppförd på
en grund av putsad betong. Byggnaden omges av en trädgård
med gräsmatta samt med ett större berg mellan huset och
stranden.

Värden att bevara: Husets volym, fönstrens utformning.
Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats i och med
tillbyggnaderna, men har ändå något av sin ursprungliga
tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i
enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn
till husets ursprungskaraktär. Huset har även ett värde som
ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:5).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 18:1
Lönntåg 3
Byggår: 1880-talet, ev lagfart 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Den
benämndes då Lönntåg 1:1 och anges då vara en fritidsbostad.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en timmerstomme och på en grund av
kvaderhuggen granit, delvis spritputsad. Fasaden är klädd med
röd locklistpanel. Fönstren är vita, sidohängda, ospröjsade tvåoch treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och
oprofilerade. På taket ligger enkupigt lertegel. Byggnaden omges av en trädgård med äldre fruktträd och som är avgränsad
mot grannfastigheten med en syrenhäck. Två höga grindstolpar av granit markerar ingången till trädgården. Fastigheten
sträcker sig ner till stranden. Strax nordost om bostadshuset
ligger ett uthus/gäststuga som är tillbyggd med en snedtäcka.
Fasaden är klädd med röd locklistpanel och på taket ligger tegelliknande plåt.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de rena
takfallen.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden präglas något av renovering under mitten av 1900-talet, men har ändå mycket av sin
ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
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med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett värde
som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:5).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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5.8 Justinbacken

Resö 1:77
Justinbacken 13
Byggår: 1991
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med regelstomme på en platta av betong. Fasaden är klädd
med blå locklistpanel. Fönstren är vita, pivothängda fönster
med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är oprofilerade
men överstycket bärs upp av figursågade konsoler och understycket har en rundbågefris. På byggnadens östra långsida finns
en takkupa, ett burspråk samt en inglasat uterum. På taket
ligger röda betongpannor. Till fastigheten hör ytterligare en
byggnad vars fasad är klädd med putsad och vitmålad fältsten.
Byggnadens gavelrösten och partiet strax under takfoten är
klädd med blå stående spontad panel. Fönstren är vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. På taket ligger röda betongpannor. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta
avgränsad mot Resövägen med en kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:85, 1:86, 1:87
Justinbacken 12, 10, 8
Byggår: 2012, 2012, 2016
Historia:
Beskrivning: Två byggnader byggda under de senaste 20
åren. Resö 1:85 är ett sk kataloghus med brutet tak, vit lockpanel, fönster med spröjsindelning samt svarta betongpannor
på taket. Resö 1:86 och 1:87 är nybyggda och har modern arkitektur med förskjutna pulpetta, ospröjsade fönster och slät
fasadpanel.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: Resö 1:86 (t.h) och 1:87 (t.v)
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Resö 1:51
Justinbacken 11
Byggår: 2003
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då utgjorde byggnaden på platsen en mindre affärsbyggnad.
Befintligt hus byggdes om/till 2014.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd med
en regelstomme på en grund av betong. Fasaden är klädd med
gul liggande och stående spontad panel. Fönstren är sido- och
överhängda enluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger svarta betongpannor. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta avgränsad med en
häck mot Resövägen.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:39
Justinbacken 9
Byggår: 1948
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
hade huset ospröjsade tvåluftsfönster och det låg en lekstuga
samt utedass på platsen för uthuset. Huset byggdes om/till
2001.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av
putsad betong. Fasaden är klädd med ljusgula asbestcementplattor. Fönstren är brunlaserade, pivothängda fönster utan
spröjsindelning samt rektangulära gavelsidofönster. Fönstren
har inga omfattningar. På taket ligger röda betongpannor. På
byggnadens nordvästra långsida finns en tillbyggd glasveranda.
Till fastigheten hör också en byggnad med röd fjällpanel. I gavelröstena röd lockpanel. Fönstren är överhängda, ospröjsade
enluftsfönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaderna
omges av en större trädgård med gräsmatta som avgränsas
med en häck mot Resövägen.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av snickarglädje och spröjsade fönster.
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Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 1:55, 1:49, 1:50
Justinbacken 7, 5, 3
Byggår: 1970, 1964, 1964
Historia: Fastigheterna finns med i 1974 års inventering och
anges där som nybyggda.

Beskrivning: Tre bostadshus i 1 plan med källare. Byggnaderna är uppförda med regelstomme på en grund av putsad
betong. Fasaden är klädd med grå fjällpanel respektive asbestcementplattor och röd fasadtegel. Fönstren är mestadels vita,
sidohängda ospröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna
är enkla och oprofilerade. På huset med tegelfasad har fönstren inga omfattningar. På taket ligger svarta betongpannor, respektive nytt tvåkupigt lertegel och svart plegel. Alla tre husen
har en indragen, öppen respektive inglasad altan i södra hörnet. Till fastigheterna hör var sin friggebod/gäststuga. Byggnaderna omges av trädgårdar med gräsmatta som avgränsas med
häck respektive trästaket mot Resövägen.

Värden att bevara: Husens volym och proportioner, de indragna altanerna, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaderna har förändrats något, men
har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:43
Justinbacken 1
Byggår: 1918
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Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Uthusen anges då utgöra vedbod respektive brygghus. De var gula
även då. Huset har renoverats, högst troligt, på 1950-talet.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med asbestcementplattor.
Fönstren är bruna, sidohängda tvåluftsfönster utan spröjs.
Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger röda betongpannor. Det finns ett framskjutet mittparti med pulpettak och
glasveranda med entré, på byggnadens sydvästra långsida. Till
fastigheten hör också två byggnader med pulpettak. Byggnadernas fasader är klädda med locklistpanel samt spontad panel
och dess fönster är vita, sidohängda tvåluftsfönster med spröjs
samt överhängda fönster. Till fastigheten hör också en blå
knuttimrad friggebod. I trädgården finns synliga berghällar.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta avgränsad
med en häck mot Resövägen.
Värden att bevara: Bostadshusets volym och proportioner,
de gula uthusens utformning.

Motivering och råd: Bostadshuset är ursprungligen ett traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden präglas av renovering och tillbyggnad i mitten av 1900-talet. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Uthuset
har inge genomgått samma typ av renovering utan har en mer
ursprunglig utformning.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (uthusen)
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5.9 Holmsbacken

Myren 1:22
Holmsbacksvägen 1
Byggår: 1946
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med en trästomme på en grund av gjuten betong.
Fasaden är klädd med asbestcementplattor. Fönstren är gula,
sidohängda en- och tvåluftsfönster utan spröjs. Fönstren har
inga omfattningar. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed
byggnadens nordöstra fasad finns en tillbyggd förstu med balkong ovanpå. Till fastigheten hör också en redskapsbod i kombination garage. Byggnaderna omges av en större trädgård med
gräsmatta, avgränsad med en hög häck.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av snickarglädje och spröjsade fönster.
Myren 1:22 ligger till vänster i bild.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Myren 1:11
Holmsbacksvägen 3
Byggår: 1909 (troligen året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
byggdes om/till 1983, bland annat så breddades förstun.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med asbestcementplattor. Fönstren är bruna, sidohängda tvåluftsfönster
utan spröjs. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. Det finns en tillbyggd förstu med sadeltak
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på byggnadens nordöstra fasad. Till fastigheten hör också en
gäststuga med röd locklistpanel och tvåkupigt lertegel på taket. Byggnaderna omges av en större trädgård med äldre fruktträd och gräsmatta, avgränsad med nätstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.

Myren 1:11 ligger till höger i bild.

Motivering och råd: Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen under mitten av 1900-talet men har ändå mycket av
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 1:62
Holmsbacken 5
Byggår: 2007
Historia:
Beskrivning: Modernt bostadshus i 1½ plan, byggt med regelstomme på betongplatta. Fasaden är klädd med grå liggande panel. Fönstren och omfattningarna är vita. På taket ligger
röd pannliknande plåt. Ett garage är sammanbyggt med bostadshuset. Byggnaderna omges av en mindre gräsmatta och
tallskog.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:27
Holmsbacken 9
Byggår: 1890-talet
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Vid
tillfället var ladugården omålad och förfallen. Ladugården
hade enligt inventeringen en omtimrad fähusdel.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden har förhöjt väggliv och
är klädd med vit locklistpanel. Fönstren är vita, tvåluftsfönster
med spröjs. Fönstren sitter parställda utmed långsidan åt sydost. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade.
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Vindskivorna är vita, oprofilerade. På taket ligger äldre, enkupigt lertegel. Åt nordväst finns ett tillbyggt trapphus med sadeltak. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta. Huset används som åretruntbostad.
På fastigheten finns också en fd ladugård ihopbyggd, numera
ombyggd med inredning i halva byggnaden. Huset har kvar
den indragna logdörren men har också fått ett lågt, brett taklyft åt norr, med smårutiga fönster i. I den östra delen av
byggnaden är vita, spröjsade tvåluftsfönster insatta. Det finns
också en större port åt norr i den västra delen. Fasaden är
klädd med rödmålad brädpanel och locklistpanel och på taket
ligger äldre enkupigt lertegel. Det finns också en rödmålad
vedbod på fastigheten. Mellan vedboden och bostadshuset
ligger den äldre vägen som gick förbi Myren och sedan ner till
Holmsbacken.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning, det förhöjda vägglivet, den fd ladugården.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har ändå

mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde men som fd jordbruk även ett
samhällshistoriskt värde. Huset har ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 1:54
Holmsbacksvägen 15
Byggår: 1969
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Benämndes som nybyggt 1974.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med en regelstomme på en grund av gjuten betong.
Fasaden är klädd med vit liggande panel utmed långsidan.
Gavlarna är beklädda med rött fasadtegel. Fönstren är vita, enoch tvåluftsfönster utan spröjs. Fönstren har inga omfattningarna. På taket ligger svarta betongpannor. Entrén som ligger åt
nordost har en öppen förstu. Byggnaden omges av en trädgård
med gräsmatta, avgränsad mot vägen med ett omålat spjälstaket och häck. Huset används som åretruntbostad.

Värden att bevara: Motivering och råd:
Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 1:42
Holmsbacksvägen 17
Byggår: 1953
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med en regelstomme på en grund av gjuten betong.
Husets tak har en brant takvinkel. Fasaden är klädd med vita
asbestcementplattor. Fönstren är vita, tvåluftsfönster utan
spröjs. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade.
På taket ligger äldre, tvåkupigt lertegel. Entrén som ligger åt
nordväst har ett enkelt skärmtak. Byggnaden omges av en
trädgård med gräsmatta och tallar. Huset används som
åretruntbostad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de rena
fasaderna utan snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och
som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella
förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om samhällets
utveckling under denna tidsperiod. Fastigheten gränsar till en
kulturhistorisk värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 8:101
Holmsbacken 19A
Byggår: 2006
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan, byggt med regelstomme på
betongplatta. Fasaden är klädd med gul locklistpanel. Fönstren
är ospröjsade och omfattningarna är grå och oprofilerade. På
taket ligger röd pannliknande plåt. Det finns även ett garage
på fastigheten. Byggnaderna omges av en mindre trädgård
med gräsmatta.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 8:102
Holmsbacken 19B
Byggår: 2005
Historia:
Beskrivning: Modernt bostadshus i 1½ plan, byggt med regelstomme på en grund av betong. Fasaden är klädd med vit
locklistpanel. Fönstren är sidohängda och spröjsade. Fönsteromfattningarna är vita och såväl över- och understyckena
bärs upp av figursågade konsoler. På taket ligger betongpannor.
Det finns även ett garage och en gäststuga på fastigheten.
Byggnaderna omges av en mindre trädgård med gräsmatta.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 5:14
Holmsbacksvägen 21
Byggår: 1873
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Vid
den inventeringen hade lillhuset en tillbyggd förstu åt nordost.
Enligt inventeringen så hade taket höjts något och huset fått
nya fönster.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med
smala kammare. Huset har ingen källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av tuktad fältsten.
Fasaden har förhöjt väggliv och är klädd med ljusgul locklistpanel med enkel locklist. Fasaden har en gördelgesims. Fönstren är vita, tvåluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna
är vita, enkla och oprofilerade. Vindskivorna är vita, oprofilerade och har ett enkelt kilformat avslut. På taket ligger äldre,
tvåkupigt lertegel. Åt nordväst finns en mindre tillbyggd förstu med sadeltak. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med kallstensmurad stenmur. Huset används
som fritidsbostad.
På fastigheten finns också en lillstuga/vedbod ihopbyggd med
ett utedass, samt en jordkällare/källarvind. De förstnämnda
husen har rödmålad brädpanel samt enkupigt lertegel på taken. Källarvinden är byggd med granitblock och har en träöverdel med enkupigt lertegel på taket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, uthusen, källarvinden.
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Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats, men har
ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 3:66
Mariavägen 23
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
hette fastigheten Resö 3:13. Enligt inventeringen stod huset
tidigare på Långekärr, där det stod i 3 år. År 1974 låg en gäststuga ungefär där den nuvarande ligger. Det huset var ett fd
bostadshus som flyttades till platsen. Ladugården låg vid den
äldre vägsträckningen, numera en stig. 1974 var förstun en
glasveranda men med sadeltak och tvåluftsfönster. Pardörr var
det då med.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Huset är ett sk trefrontshus,
dvs åt sydväst finns en frontespis utmed hela långsidan. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är vita, tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är grågröna och omfattningarnas överstycken bärs
upp av figursågade konsoler. Vindskivorna är vita och figursågade. På taket ligger nytt, enkupigt lertegel. Åt nordost finns
en mindre tillbyggd ny, förstu med valmat plåtbelagt tak.
Byggnaden omges av en större trädgård med gräsmatta, avgränsad med häckar. Huset används som fritidsbostad.
På fastigheten finns också ett uthus/redskapsbod samt en gäststuga. Båda husen har rödmålad brädpanel samt enkupigt
lertegel på taken. Utmed vägen ligger även ett garage med
rödmåla brädfasad och tegel på taket på platsen för den fd
ladugården.

Värden att bevara: Äldre gårdsmiljön, husets volym och
proportioner, trefrontsutformningen, fönster och omfattningar,
snickeridetaljer.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
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har ett arkitektoniskt värde men också ett samhällshistoriskt
såsom fd jordbruk. Huset har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8)

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 3:77
Mariavägen 25
Byggår: 2008
Historia: Byggt på tidigare åkermark tillhörande 3:66, fd
3:13.

Beskrivning: Bostadshus i 2 plan utan källare. Byggnaden är
uppförd med en regelstomme på en grund av ny kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med grånad slätpanel, alternativt
grålaserad. Fönstren är grå, enluftsfönster utan spröjsindelning.
Fönstren har inga omfattningarna. Vindskivorna är grå och
oprofilerade. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Byggnaden
omges av stenläggning, ett trädäck samt trädgård med gräsmatta. Huset används till åretruntboende. På fastigheten finns
också ett nybyggt garage med rödmålad brädpanel.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistorisk värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:74
Johans väg 4
Byggår: 1989
Historia: Byggt på tidigare åkermark till Johans gård, Resö
1:82.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan utan källare. Byggnaden är
uppförd med en regelstomme på en grund av putsad betong.
Fasaden är klädd med vit lockpanel. Fönstren är vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är
vita, enkla och oprofilerade. Vindskivorna är vita och oprofilerade. På taket ligger bruna betongpannor. Byggnaden omges av
en trädgård med gräsmatta. Huset används till åretruntboende.
Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 1:75
Johans väg 6
Byggår: 1991
Historia: Byggt på tidigare åkermark till Johans gård, Resö
1:82.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan utan källare. Byggnaden
är uppförd med en regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd med vit lockpanel. Fönstren är vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Vindskivorna är vita och
oprofilerade. På taket ligger bruna betongpannor. Byggnaden
omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med häckar.
Huset används till åretruntboende.
Värden att bevara: Motivering och råd:Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:82 - Johans gård
Johans väg 2
Byggår: 1880-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Tidigare hette fastigheten Resö 1:11. Huset uppfördes på 1880talet av Hilmer Mathisson. Dennes son Johan Hilmersson
övertog sedan gården och jordbruket och han i sin tur testamenterade boningshuset, redskapsboden och den kombinerade logen och fähuset till kommunen vid sin död 1972. Fastigheten förvaltas av Tanums Hembygdsförening samt en ideell
förening Johans gård kommittén.

Beskrivning: Före detta bostadshus i 1½ plan på dubbel
bredd med två mindre kammare utmed ena långsidan och källare under del av huset. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är
klädd med röd locklistpanel med enkel locklist. Fönstren är
vita, tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. Vindskivorna är vita och oprofilerade.
På taket ligger äldre, enkupigt lertegel. Åt nordost finns en
mindre tillbyggd förstu. Byggnaden omges av en större trädgård med gräsmatta som bland annat nyttjas till midsommarfirande.
På fastigheten finns också ett uthus/redskapsbod med pulpettak samt en fd loge/fähus med indragen logport och utedass
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vid ena kortsidan. Båda husen har rödmålad brädpanel samt
enkupigt lertegel på taken.

Värden att bevara: Husets och uthusens utformning samt
material i den mån det går.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har såväl samhällshistoriskt som ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Resö 4:32
Holmsberget 1
Byggår: 1968
Historia: Huset finns med på ekonomiska kartan från 1977.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med en regelstomme på en grund av putsad betong.
Fasaden är klädd med vit lockpanel. Fönstren är vita, enluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och
oprofilerade. Vindskivorna är vita och oprofilerade. På taket
ligger svarta betongpannor. Byggnaden omges av en större
trädgård med gräsmatta och är avgränsad med ett krysstaket.

Värden att bevara: Motivering och råd: Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 4:44, 4:27, 4:38, 4:36, 4:37, 4:28,
4:25, 4:24, 4:26, 4:31, 4:29, 4:33, 4:30,
4:45, 4:46, 4:47
Holmsberget 3-18
Resö 4:44

Byggår: 1960-2000-tal
Historia: De flesta husen i området byggdes på 1960-1970.
Enstaka hus har tillkommit senare.

Beskrivning: En större gruppering av mindre fritidshus i

Resö 4:33

mestadels 1 plan med låga takvinklar. Byggnaderna är i regel
uppförda med regelstommar på plintar eller låga betonggrundar. Fasaderna är klädda med träpanel, liggande fjällpanel eller
stående lockpanel i såväl bruna som ljusa kulörer. Fönstren är i
regel ospröjsade. Byggnaderna omges av mindre trädgårdar
eller naturtomter utan större åverkan på naturen.

Värden att bevara: Husens volym och proportioner, dess
enkla utformningar utan snickarglädje, anpassningen till den
omgivande naturen.

Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fri-

Resö 4:29

tidshusen ännu skulle vara små och enkla. Många av husen är
välbevarade och har därmed ett arkitektoniskt värde. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om
samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (de ursprungligaste
husen)

Resö 4:31

Resö 1:67, 1:68, 1:69, 1:70, 1:71, 1:72
Johans väg 8, 12, 14, 16, 18, 20
Byggår: 1990-2000-tal
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan, byggda med regelstomme
på betonggrunder. Flertalet av husen är byggda med inspiration av äldre bohuslänsk tradition med spröjsade fönster, snickarglädje, gavelsidorfönster och en takvinkel på 32-34 grader.
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Värden att bevara: Motivering och råd: Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husens ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 4:5
Holmsberget 2 och 2B
Byggår: 1877
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
den inventeringen var huset ut- och ombyggt 1971. Huset har
1974 ospröjsade enluftsfönster och var målat i en ljusgul kulör. Åt sydväst fanns då endast de två fönstren, ej altandörren
som finns idag. Lillstugan som kombinerades med garage
byggdes 1970. Fastigheten benämndes 4:5 på 1938 års ekonomiska karta och inbegrep då även marken där fritidshusområdet växt fram. Det kan vara ett av de äldsta husen på
Holmsbacken.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme samt regelstomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är
vita, tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. Omfattningarnas överstycken bärs upp
av figursågade konsoler. Vindskivorna är vita och oprofilerade.
På taket ligger nytt, tvåkupigt lertegel. Åt nordost finns en
tillbyggnad i vinkel och utmed sydöstra fasaden är en större
altan byggd. Byggnaden omges av en större trädgård med
gräsmatta. Lillstugan/gäststuga som ligger norr om bostadshuset har en relativt ny tillbyggnad i förlängning. Fasaden är
klädd med vit locklistpanel med enkel locklist och på taket
ligger nytt tvåkupigt lertegel. Fönstren är vita, ospröjsade
tvåluftsfönster respektive nya, vita, spröjsade tvåluftsfönster.
Utmed sydvästra långsidan är en altan byggd. Fastigheten ligger utmed vägen som leder ner till stranden och används som
fritidsbostad.

Värden att bevara: Det äldre bostadshusets volym och proportioner.

Motivering och råd: Bostadshuset är ett traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats genom renoveringar under 1900-talet, men har ändå något av sin ursprung-
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liga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med
hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett samhällshistoriskt ett av de äldre husen på Holmsbacken.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 4:22
Holmsbacksvägen 23
Byggår: Eventuellt 1911 enligt avsöndringshandling.
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
inventeringen ska båda husen på fastigheten vara flyttade till
platsen. 1974 var bostadshuset målat i en ljusgrön kulör och
lillhuset rödmålat samt hade tjärpapp på taket. Lillhuset hade
inte murstock vid inventeringen 1974. Fastigheten benämndes
4:13 på 1938 års ekonomiska karta.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med grön
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda två- och treluftsfönster med spröjs. På gavlarna sitter spetsformade gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla
och oprofilerade. Men omfattningarnas under- och överstycken bärs upp av figursågade konsoler. Vindskivor och takfot är
figursågade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Det finns en
tillbyggd glasveranda med entrédörr utmed byggnadens nordöstra långsida. På dess valmade tak ligger svart takpapp. Byggnaden omges av en större trädgård med gräsmatta, avgränsad
med häckar. På fastigheten finns också ett lillhus/gäststuga
med en relativt ny tillbyggnad i vinkel. Fasaden är klädd med
brun locklistpanel med enkel locklist och på taket ligger enkupigt lertegel. Fönstren är nyare, vita, spröjsade tvåluftsfönster. Fastigheten ligger utmed vägen som leder ner till stranden
och används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, förstun/
glasverandan, de rena takfallen, fönstrens utformning och omfattningar.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II (bostadshuset)
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Resö 4:21
Holmsbacken 1
Byggår: 1932
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. 1974
var huset och uthuset målade i en ljusgrön kulör. Då fanns
också ett utedass med pyramidtak. Glasverandan med entrédörr fanns 1974 men däremot inte tillbyggnaden åt sydväst.
Fastigheten benämndes 4:17 på 1938 års ekonomiska karta.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme (sannolikt
plankstomme) på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är
klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren
är nyare, vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Vindskivorna avslutas med en kil. På taket ligger betongpannor. Åt sydväst är huset tillbyggt i två plan och åt nordöst finns en tillbyggd glasveranda med entrédörr. Byggnaden omges av en
större trädgård med gräsmatta och äldre äppleträd. Trädgården
är avgränsad med ett vitt spjälstaket. På fastigheten finns också ett äldre, relativt oförändrat uthus med gul locklistpanel
och tak belagt med takpapp. Fastigheten ligger utmed vägen
som leder ner till stranden och används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets volym, förstun, fönstrens utformning, det brutna taket, uthuset.

Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och
som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Byggnaden har förändrats genom tillbyggnaden, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det
även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under
denna tidsperiod. Huset gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:6).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 4:48
Holmsbacken 3
Byggår: 1930
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då som del av Resö 4:6. På 1938 års ekonomiska karta låg uthus till 4:6 på platsen. Vid inventeringen 1974 var dagens hus
ett garage/uthus hörande till 4:6. Någon gång efter 1977 har
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det byggts om till dagens fritidsbostad.

Beskrivning: Mindre fritidsbostad i 1½ plan. Byggnaden är
uppförd på en grund av betong. Fasaden är klädd med röd
locklistpanel. Fönstren är sidohängda en- och tvåluftsfönster
med och utan spröjsindelning. Fönstren har inga omfattningar.
På taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden omges av en
trädgård med gräsmatta, berghällar och buskage.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 4:35
Holmsbacken 5
Byggår: 1890
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som fritidsbostad och fd jordbruk. På 1938 års ekonomiska karta kan man se att fastigheten, som då hette 4:6,
sträckte sig utmed hela stranden. 1977 var marken avstyckad
till de fastigheter som finns idag. År 1974 hade huset ospröjsade två- och treluftsfönster. Glasverandan har tillkommit efter 1974.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme (sannolikt
timmer) på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nyare,
vita, sidohängda tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. Vindskivor och takfot avslutas med en
figursågad list. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Det finns
större frontespiser på båda takfall och en tillbyggd glasveranda
med altandörr på byggnadens södra långsida. Byggnaden omges av en större trädgård med gräsmatta och äldre äppleträd.
Fastigheten gränsar till stranden och används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Huset är ett traditionellt större hus, ev
med salsplan. Byggnaden har förändrats genom renoveringar
under 1900-talet, men har ändå något av sin ursprungliga
tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i
enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn
till husets ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:6).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Resö 4:10
Holmsbacken 7, 7B
Byggår: 1969
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. 1938,
1977. Troligen var det ett mindre enkelhus 1938. Ombyggt
eller nybyggt på 60-70-talet

Beskrivning: Fritidsbostad i en plan, byggt med regelstomme
på en grund av betong. Byte av tak och fasadmaterial pågick
vid fältbesöket 2015.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Huset är välbevarat
och har därmed ett arkitektoniskt värde. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:6).
Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 4:39, 4:41, 4:42, 4:43
Holmsbacken 9
Byggår: 1986, 1972, 1976, 1976
Historia:
Beskrivning: En mindre gruppering av fritidshus i 1 plan
med låga takvinklar. Byggnaderna är i regel uppförda med regelstommar på plintar eller låga betonggrundar. Fasaderna är
klädda med träpanel, liggande fjällpanel eller stående lockpanel i såväl bruna som ljusa kulörer. Fönstren är i regel ospröjsade. Byggnaderna omges av mindre trädgårdar eller naturtomter utan större åverkan på naturen.
Värden att bevara: Husens volym och proportioner, dess
enkla utformningar utan snickarglädje, anpassningen till den
omgivande naturen.

Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 4:23
Holmsbacken 19
Byggår: 1917
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. På
1938 års ekonomiska karta hette fastigheten Resö 4:16. Byggnaden har genomgått en omfattande tillbyggnad och renovering. 1974 var huset ett enkelhus i 1½ plan med ett tillbyggt
framskjutet mittparti med glasveranda på nedervåningen.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme (sannolikt timmer) på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda,
spröjsade tvåluftsfönster. Det finns ett framskjutet mittparti
med glasveranda på byggnadens östra långsida. Framför verandan är en större terass byggd. Byggnaden omges av trädgård
med synligt berg och gräsmatta. Fastigheten gränsar till stranden. och används som fritidsboende.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 4:50
Holmsbacken 12
Byggår: 1876
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Vid
den tiden hette fastigheten 4:7 och var stamfastighet. Bostadshusets fasad var då klädd med ljusgrön slätspont. Ägaren
benämns vara Snähres dödsbo. Sydöst om huset, på andra sidan vägen i skogskanten, låg 1974 ett utedass och stengrunden
från en källarvind.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av fältsten. Fasaden är klädd med röd enkel locklistpanel. Fönstren är
sidohängda en- och tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. Snedtäcka är byggd utmed nordöstra
gaveln. På taket ligger korrugerad plåt. Byggnaden omges av
gräsmatta.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det låga
vägglivet, de rena takfallen.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
mindre dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har
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mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde samt ett samhällshistoriskt såsom
ett av äldsta husen på Holmsbacken. Huset har även ett värde
som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:6).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 4:8
Holmsbacken 10
Byggår: 1886
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering, där
den går under benämningen Skaraborg. Lillstugan byggdes
1951. Under mitten av 1900-talet beboddes huset av Arvid
Lindh och dennes hustru Hulda Josefina.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd.
Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av
tuktad fältsten. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är mörkgröna och
oprofilerade men över- och understyckena bärs upp av figursågade konsoler. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Åt söder, på gaveln finns en relativt ny glasveranda med frontpulpettak. Vid entrén finns det en mindre förstukvist med sadeltak. Byggnaden omges av en mindre trädgård med gräsmatta,
avgränsad med kallmurad stenmur och häckar. Huset används
som åretruntbostad. Det finns också en lillstuga/gäststuga
strax norr om bostadshuset.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning, de rena takfallen, fönstrens omfattningar, det
låga vägglivet.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
mindre dubbelhus. Byggnaden har förändrats något pga tillbyggnad och vid renovering, men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde men också ett samhällshistoriskt såsom ett av
de äldre husen på Holmsbacken. Huset har även ett värde
som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:6).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Resö 4:49
Holmsbacken 8
Byggår: 1920
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fastigheten ingick tidigare i Resö 4:7 och tillhör släkten Snähre.
Vid inventeringen hade huset tvåluftsfönster med spröjs (tre
rutor i varje båge) samt mezzaninfönster under takfoten utmed långsidan. Mittpartiet var inte byggt och förstun var då
också mindre. Det fanns då också ett fd rödmålat uthus med
pulpettak. Fastigheten användes så som fritidsbostad och ägaren bodde i Norge.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på enkel bredd,
med en tillbyggnad i vinkel och källare. Byggnaden är uppförd
med en trästomme på en grund av huggen granit. Fasaden är
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är
vita, nya fönster av olika typ, med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. Åt söder finns ett framskjutet mittparti i
två våningar, byggt efter 1974. En altan är byggd utmed hela
framsidan. Entrén är via en tillbyggd förstu i ett plan i husets
nordvästra hörn. Byggnaden omges av en mindre trädgård
med gräsmatta, avgränsad med kallmurad stenmur och häckar.
Huset används som åretruntbostad. Det finns också en lillstuga/gäststuga strax norr om bostadshuset.
Värden att bevara: Husets läsbarhet, dvs att husets ursprungliga volym är synlig, tvåluftsfönstrens utformning.
Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
enkelhus. Byggnaden har förändrats mycket genom tillbyggnaderna, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär
bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har även ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:6).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 4:18
Holmsbacken 6
Byggår: 1918
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Altan
och altandörr utmed södra fasaden har tillkommit senare.
Glasverandan på gäststugan och även den tillkommit efter
1974.
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Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på enkel bredd
med en tillbyggnad i vinkel åt norr. Byggnaden är uppförd
med en timmerstomme på en grund av huggen granit. Fasaden
är klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. Utmed södra långsidan är en mindre altan
med korsräcke, byggd. Ett av fönstren är utbytt till altandörr.
Byggnaden omges av en mindre trädgård med gräsmatta, avgränsad med kallmurad stenmur och häck. Huset används som
fritidsbostad. Det finns också tre uthus varav en lillstuga/gäststuga strax öster om bostadshuset. Gäststugan är tillbyggd
med en större glasad veranda.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
enkelhus. Byggnaden har förändrats mycket genom tillbyggnaderna, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär
bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset gränsar till en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:6).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 4:19
Holmsbacken 4
Byggår: 1940
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
hade då ett likadant utseende som idag.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på enkel bredd
med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en
grund av huggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda tvåluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är blå, enkla och
oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed hela
södra långsidan är en altan med korsräcke, byggd. Byggnaden
omges av en mindre trädgård med gräsmatta. Huset används
som fritidsbostad.

Värden att bevara:
Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och som bär prägel av 1920-talsklass-
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icismen. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till
husets ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 8:45, 8:46, 8:47, 8:48, 8:49,
8:50, 8:52, 8:53, 8:54, 8:55, 8:56,
8:57, 8:58, 8:59, 8:60, 8:61, 8:62,
8:63, 8:86
Resö 8:52

Flobevägen 2-10, Holmsbacken 2, Holmsbacksvägen 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Gamla
Holmsbacksvägen 60
Byggår: 1960-tal och framåt
Historia: Fastigheterna 8:46, 8:52, 8:53, 8:54, 8:55, 8:56,
8:57, 8:59, 8:60, 8:61, 8:62, 8:63 finns med i 1974 års inventering.

Beskrivning: En grupp med bostadshus i 1 respektive 1½
Resö 8:50

plan. Husen används både som fritidsbostäder respektive
åretruntbostäder. Byggnaderna är i regel uppförda med regelstommar på plintar eller låga betonggrundar. Fasaderna är
klädda med träpanel, liggande fjällpanel eller stående lockpanel i såväl bruna som ljusa kulörer. Fönstren är i regel ospröjsade. Byggnaderna omges av mindre trädgårdar eller naturtomter utan större åverkan på naturen.

Värden att bevara: Husens volym och proportioner, dess
enkla utformningar utan snickarglädje, anpassningen till den
omgivande naturen.
Resö 8:53

Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II (de ursprungligaste
husen)

Resö 8:49 mfl
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Resö 8:7, 8:70, 8:73, 8:90, 8:91, 8:92,
8:93, 8:94, 8:95, 8:96, 8:97, 8:98,
8:99
Gamla Holmsbacksvägen 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58
Resö 8:90-8:92, 8:70

Byggår: 1980-tal och framåt
Historia: Husen byggdes på privat initiativ för att ge unga
Resöbor möjlighet att bo kvar på Resö.

Beskrivning: En grupp med radhus i 1½ plan. Husen används både som fritidsbostäder respektive åretruntbostäder.
De var tidigare hyreslägenheter men har sedan förvandlats till
avstyckade privata fastigheter.

Värden att bevara: Resö 8:93 - 8:96

Motivering och råd: Husen har ett visst samhällshistoriskt
värde då de har en betydande roll för Resös befolkningshistorik.

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 8:97-8:99 tv

Resö 8:83, 8:82, 8:104, 8:85, 8:81,
8:103, 8:80
Gamla Holmsbacksvägen 10, 12, 14, 16, 18, 20,
26
Byggår: 1980-tal och framåt
Historia:
Beskrivning: En grupp med villor i 1 plan. Husen används
både som fritidsbostäder respektive åretruntbostäder. Resö
8:83 inrymmer Sjöstjärneskolan, en föräldrakooperativ förskola/fritidshem samt friskola F-6.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: Resö 8:83
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Resö 8:76, 8:77, 1:64, 1:63, 1:47,
1:45, 8:79, 8:68, 8:84, 8:66, 8:67, 8:4,
8:3, 5:15, 8:87, 8:65, 8:88
Gamla Holmsbacksvägen 6, 4, 2, Bastuvägen
2-22
Resö 8:76

Byggår: 1960- talet och framåt
Historia: 1:45, 1:47, 5:15, 8:3, 8:4 är med i inventeringen
från 1974.

Beskrivning: Åretruntbostadshus från olika tidsepoker, enplansvillor och soutterängvillor.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: Resö 8:77

Resö 8:87, 5:15

Resö 1:64

Resö 1:45, 1:47, 1:63

Resö 1:43
Bastuvägen 1
Byggår: 1955
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
ägdes då av Resö badstugeförening u.p.a. Huset byggdes för
att användas som badhus. År 1974 var huset putsat och i en
gulgrön kulör. Badstugan lades ner på 1980-talet.

Beskrivning: Numera fritidsbostad i 2 plan. Huset är uppfört
med en betongstomme på en grund av betong och fasaden är
spritputsad och målad vit. Fasaden är avdelad med en grön
gördelgesims på två fasader. Fönstren är ospröjsade, vita, pivothängda enluftsfönster. På tre fasader har fönstren gröna
fönsterluckor. På taket ligger tegelliknande plåt. Huset är tillbyggt med en carport samt ett inglasat uterum. Byggnaden
omges av en trädgård med gräsmatta, delvis avgränsad med
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häck.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterutformningen, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Husets värde ligger i dess historik som
badhus, dvs samhällshistoriskt värde. Eventuella förändringar
bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att
det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling
under denna tidsperiod.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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5.10 Resö - Myren

Myren 1:10
Resövägen 1
Byggår: 1943
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då vara K. Risps dödsbo. Lillstugan fanns även 1974,
samt ett utedass.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med mansardtak. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel locklist. Fönstren är gröna, sidohängda, ospröjsade två- och
treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor. Utmed nordvästra
långsidan finns ett utdraget mittparti med entré. På fastigheten finns också en lillstuga med ospröjsade fönster, vit fasadpanel och korrugerad asbestcement på taket. Byggnaderna
omges av en större trädgård med gräsmatta och fruktträd, avgränsad mot Resövägen med en häck.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, ospröjsade fönster, avsaknad av snickarglädje. lillstugans utformning.

Motivering och råd: Byggnaden är välbevarad och är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden
1920-1930 och som bär prägel av 1920-talsklassicismen.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Myren 1:27
Myren 1
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då med beteckningen Myren 1:1, dvs stamfastigheten på Myren. Huset byggdes om 1969, bl a byttes fasadklädsel till asbestcementplattor. Förstun på husets östra sida och taklyftet
på norra sidan fanns 1974. Det fanns då också ett garage/uthus norr om huset, samt en lekstuga. Huset har även genomgått renovering i senare tid.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en putsad och målad
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grund. Fasaden är klädd med vit lockpanel. Fönstren är nya,
vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Utmed östra långsidan finns en tillbyggd förstu.
Byggnaden omges av en mindre trädgård med gräsmatta.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Byggnaden har förändrats under 1900talet, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har visst samhällshistoriskt värde pga
dess ursprung som jordbruksfastighet på Myren.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Myren 1:38, 1:35, 1:31, 1:28, 1:33,
Resö 1:46, 1:59, 1:60, 1:76
Resövägen 2, Myren 3-6, Övre Myrenvägen 1, 2,
3, 5, 5B, 7

Resö 1:59 - nybyggt hus där det tidigare
stod ett äldre som brann ner.

Byggår: 1960-2000-tal
Historia:
Beskrivning: En gruppering av hus av olika typer. Alltfrån
1960-tals tegelhus till 1½ planshus inspirerat av äldre tradition, till helt nybyggt modernt arktitektritat med platt tak.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: Uthuset tillhörande Resö 1:59. Den enda
rest av den äldre hus som låg på platsen.
tidigare.

Resö 1:46

Resö 1:76
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Resö 1:41
Övre Myrenvägen 2
Byggår: Före 1938, omkring sekelskifte 1900.
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges där som fritidsbostad och fd helårsbostad. Huset anges
då också vara i dåligt skick. Utmed norra gaveln låg då ett större trapphus med valmat tak, glasveranda i första plan, kombinerat med entré. Bostadshuset var vitmålat. Norr om huset låg
en vedbod med pulpettak och ett utedass. Vid någon period
har huset varit grönmålat enligt foto.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd
med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på
en putsad fältstensgrund. Fasaden är klädd med ny, gul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya, vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är grågröna och figursågade. På taket ligger nytt enkupigt lertegel. På
taket sitter dubbelt antal vindskivor, troligen pga senare tids
tilläggsisolering av taket. Entrén ligger indragen i en förlängning gjord under senare tid. Norr om bostadshuset ligger en
gäststuga med grön fasadpanel, enkupigt lertegel på taket samt
en indragen altan. Byggnaderna omges av en mindre trädgård
med gräsmatta, avgränsad mot vägen med en kallmurad stenmur samt en häck med stengardister i.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har ändå
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 1:38, 1:37
Övre Myrenvägen 4
Byggår: 1917
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
där anges huset vara en bostadsfastighet.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd
med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på
en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med asbestcementplattor. Fönstren är röda, sidohängda, ospröjsade
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en- och treluftsfönster. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger äldre tvåkupigt lertegel. Utmed husets norra fasad
ligger en tillbyggnad med balkong ovanpå. Nordost om bostadshuset ligger en vedbod/lillstuga med brädpanel, tegel på
taket och spröjsade fönster. Byggnaderna omges av en trädgård
med gräsmatta, avgränsad med nätstängsel samt häck. En stig
går utmed trädgården in i tallskogen, vidare till Holmsbacken.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen under mitten av 1900-talet men har ändå något av
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Fastigheten
ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

"134

5.11 Resö - Vallbostrand

Resö 3:46
Vallbostrand 1
Byggår: 1929
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som fritidsbostad och fd helårsbostad. 1974 satt det
spröjsade (sexdelade) tvåluftsfönster i huset. Då fanns det
också ett uthus med pulpettak, sammanbyggt med torrdass,
nordväst om bostadshuset.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan på enkel bredd med källare.
Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är gröna, sidohängda, ospröjsade
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är gröna, enkla och
oprofilerade. På taket ligger äldre, röda betongpannor. På fastigheten finns även en relativt nybyggd gäststuga med vit locklistpanel och krysspröjsade fönster. Byggnaderna omges av en
tallskog samt trädgård med gräsmatta, avgränsa med kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
enkla utformningen utan snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn
till husets ursprungskaraktär

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 3:38
Vallbostrand 3
Byggår: 1944
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Gästhuset anges vara en lillstuga och fd vedbod, byggd på 1960talet. Den var då klädd med asbestcementskivor. Under 2015
har fönstren fått spröjs och pergolan har byggts. Nytt foto behövde tas våren 2016 för att ersätta ett suddigt som togs våren
2015.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med en trästomme på en putsad och målad grund.
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Fasaden är klädd med ljusgul enkel locklistpanel. Fönstren är
nya, vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger nytt
tvåkupigt lertegel. Utmed sydvästra fasaden finns en förstu
med balkong ovanpå och en altan bredvid. På fastigheten finns
också en gäststuga med ljusgul fasad och nytt lertegel på taket.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad
med häck.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
enkla utformningen utan snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 12:57 mfl
Vallbostrand 3B och Romleborg 1-85
Byggår: 1960-2000-tal
Historia: De flesta husen i området byggdes på 1960-1970.
Enstaka hus har tillkommit senare.

Beskrivning: En större gruppering av fritidshus i mestadels 1
plan med låga takvinklar. Byggnaderna är i regel uppförda med
regelstommar på plintar eller låga betonggrundar. Fasaderna är
klädda med träpanel, liggande fjällpanel eller stående lockpanel i såväl bruna som ljusa kulörer. Fönstren är i regel ospröjsade. Byggnaderna omges av mindre trädgårdar eller naturtomter utan större åverkan på naturen.

Värden att bevara: Husens volym och proportioner, dess
enkla utformningar utan snickarglädje, anpassningen till den
omgivande naturen.

Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Många av husen är
välbevarade och har därmed ett arkitektoniskt värde. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om
samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Resö 12:15
Vallbostrand 5
Byggår: 1964
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som nybyggt. Det byggdes om/till 1973.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan i vinkel med källare. Byggnaden är uppförd på en putsad och målad grund. Fasaden är
klädd med rött fasadtegel. Fönstren är vita, ospröjsade en- och
tvåluftsfönster. Fönstren har inga omfattningarna. På taket ligger bruna betongpannor. Utmed sydöstra långsidan finns entrén vid ett utkragat tak. Utmed nordvästra långsidan finns en
takförsedd altan. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med ett brunlaserat spjälstaket.
Värden att bevara: Motivering och råd: Byggnaden har förändrats mycket lite.
Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det
även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under
denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 12:61
Vallbostrand 5B
Byggår: 2015
Historia: Det större huset var under byggnation (under byggtält) vid inventeringstillfället. Det mindre huset var relativt
nybyggt.

Beskrivning: Det mindre bostadshuset är byggt i 1 plan på
platta och med förskjuten taknock. Fasaden är putsad och målad vit. Fönstren är vita, ospröjsade enluftsfönster. Fönstren
har inga omfattningarna. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Utmed vägen finns ett äldre spjälstaket. Det större bostadshuset är byggt i traditionell stil med spröjsade fönster, vit
locklistpanel, förhöjt väggliv.

Värden att bevara: Våren 2016

Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 3:26
Vallbostrand 7
Byggår: 1939
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Det
angavs som fritidsbostad. 1974 var det en mindre förstukvist,
endast lika bred som dörren, samt ett större fönster med sju
bågar till höger om entrén. Det kan ha varit korspostfönster
men det är svårt att avgöra på fotografierna.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med
brutet tak. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en
grund med mönstrade betongblock. Fasaden är klädd med vita
asbestcementplattor respektive vit locklistpanel. Fönstren är
vita, sidohängda, ospröjsade två- och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger äldre tvåkupigt lertegel. Utmed sydöstra långsidan finns en
tillbyggd förstukvist. Runtom södra hörnet finns en altan.
Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad
mot vägarna med ett brunlaserat spjälstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
enkla utformningen utan snickarglädje

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:41
Vallbostrand 20
Byggår: 1909 (ev året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Lillstugan är byggd 1934. Bostadshuset är tillbyggt 1997.

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1 plan (med inredd vind)
på enkel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme
på en grund av granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, ospröjsade
en-, två, och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed nordvästra långsidan finns en tillbyggd snedtäcka med
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frontespis ovanpå, vilket troligtvis motsvarar det ursprungliga
framskjutna mittpartiet som fanns 1974. På fastigheten finns
även en lillstuga/gäststuga med en tillbyggd inglasad altan
samt med en förlängning i lägre utförande. Byggnaderna omges av en större trädgård med gräsmatta, avgränsad med häckar. Fastigheten ligger utmed stranden.

Värden att bevara: Husets småskaliga volym av enkelstugutyp.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats, främst genom tillbyggnaden men har något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till
husets ursprungskaraktär såsom enkelstuga.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:23
Vallbostrand 22
Byggår: 1935
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
fanns inte tillbyggnaden åt nordväst utan endast förstun åt
sydöst. Den och taklyftet byggdes antagligen till 1995. Bostadshuset var 1974 klätt med asbestcementplattor.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd och med
brutet tak. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en
putsad och målad betonggrund. Fasaden är klädd med ljusgrön
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är gröna, sidohängda, spröjsade två- och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Utmed sydöstra långsidan finns en tillbyggd förstu med nya gröna pardörrar. Utmed hela nordvästra fasaden
finns en tillbyggnad i två plan. På fastigheten finns också två
utus, en äldre lillstuga och ett nybyggt garage. Byggnaderna
omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med häckar
och vitmålat spjälstaket. Fastigheten ligger utmed stranden.

Värden att bevara: Fönstrens utformning, förstuns utformning.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats mycket, men
har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Resö 3:37
Vallbostrand 24
Byggår: 1944
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
har inte förändrats nämnvärt.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en putsad betonggrund. Fasaden är klädd med vit fjällpanel. Fönstren
är vita, sidohängda, ospröjsade två- och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. Utmed nordvästra långsidan finns en tillbyggd förstu med balkong ovanpå. På fastigheten finns också
en lillstuga/gäststuga och en lekstuga. Dessa fanns även 1974.
Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad
med häckar. Fastigheten ligger utmed stranden.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 12:6
Vallbostrand 26
Byggår: 1962
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som nybyggt. En av lillstugorna fanns 1974.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd med
en regelstomme. Fasaden är klädd med gul träpanel. Fönstren
är nya, vita, fönster med spröjsindelning. På taket finns även
takfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Utmed hela nordvästra och västra fasaderna finns en altan. På fastigheten finns också två gäststugor. Byggnaderna
omges av en trädgård med gräsmatta. Fastigheten ligger utmed
stranden.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -
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Vallbostrand 1:5
Vallbostrand 18
Byggår: 1914
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som fritidsbostad. Husen var då målade i en beige
kulör. På 1938 års ekonomiska karta ser huset ut att vara en
ekonomibyggnad. Huset byggdes till 1961.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan på enkel bredd. Byggnaden
är uppförd med en trästomme på dels sten och dels betong.
Fasaden är klädd med ljusgrön enkel locklistpanel. Fönstren är
vita, sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger nytt
enkupigt lertegel. Utmed nordöstra långsidan finns en tillbyggd snedtäcka. Dessutom är huset tillbyggt vid östra gaveln
med ytterligare en snedtäcka som bildar en vinkel till ursprungliga huskroppen. Byggnaden omges av en större trädgård med gräsmatta. Fastigheten ligger utmed stranden.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, tillbyggnaderna som gör att man kan utläsa husets ”årsringar”.

Motivering och råd: Huset är ett ursprungligen ett traditionellt bohuslänskt enkelhus. Byggnaden har förändrats mycket
under 1900-talet, men har ändå något av sin ursprungliga
tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i
enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn
till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Vallbostrand 1:1
Vallbostrand 16
Byggår: 1880
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som fritidsbostad.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund med kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Vindskivorna
är figursågade och profilerade och vita. Utmed östra långsidan
finns en inbyggd förstukvist med spröjsade glas och figursågat
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räcke. Utmed norra fasaden finns ett trapphus med entré samt
en mindre tillbyggnad. Det finns också en gäststuga samt en
lekstuga på fastigheten. Byggnaden omges av en större trädgård med gräsmatta.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, den parställda fönsterplaceringen, förstukvisten, snickeridetaljerna.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänsk
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har såväl samhällshistoriskt som ett arkitektoniskt värde.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I (bostadshuset)

Vallbostrand 1:7
Vallbostrand 14B
Byggår: 2000
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med tre
fronter. Byggnaden är uppförd med en regelstomme på en
putsad betonggrund. Fasaden är klädd med ljusgul lockpanel.
Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade två- och treluftsfönster.
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På gavlarna sitter två triangulära nockfönster och rektangulära gavelsidofönster. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Utmed
nordvästra långsidan finns en tillbyggd glasveranda med balkong ovanpå. På sydöstra takfallet finns ett taklyft. Byggnaden
omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med häckar.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Vallbostrand 1:2
Vallbostrand 14
Byggår: 1909
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Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Förstu
och balkong är byggt senare än husets tillkomsttid. Vid inventeringen 1974 fanns även en verkstad kombinerad med lillstuga, samt ett mindre uthus/torrdass och ett mindre garage. Då
var bostadshuset och garaget målat vitt, verkstaden målad beige och uthuset rött.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med ljusgrön
locklistpanel. Fönstren är mörkgröna, sidohängda, spröjsade
korspostfönster. Fönsteromfattningarna är vita och med rundbågefris på understyckena och lövsågerier på ett snedställt
överstycke. I gavlarna sitter triangulära gavelsidofönster. På
taket ligger enkupigt lertegel. Utmed sydöstra långsidan finns
en tillbyggd förstu med balkong ovanpå. Byggnaden omges av
en trädgård med gräsmatta, avgränsad med vitmålat spjälstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstersättning, fönster och fönsteromfattningar, snickerier.
Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänsk
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något pga tillbyggnaden
åt sydost, men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet
med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets
ursprungskaraktär. Huset har såväl samhällshistoriskt som ett
arkitektoniskt värde.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Vallbostrand 1:8
Vallbostrand 12B
Byggår: 2012
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en regelstomme på en putsad och målad
grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. Fönstren är vita,
sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna
är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed sydöstra långsidan finns en förstukvist med valmat
tak. På takfallet i samma riktning finns ett lågt taklyft. Utmed
nordvästra fasaden finns en altanförsedd altan och på takfallet
en frontespis med balkong med ett taklyft bredvid. Byggnaden
omges av en trädgård med gräsmatta.

Värden att bevara: -
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Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Vallbostrand 1:3
Vallbostrand 12
Byggår: 1934
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
har exteriört inte förändrats nämnvärt efter det.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare och brant
takvinkel. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en
putsad och målad betonggrund. Fasaden är klädd med beige/
ljusgul locklistpanel samt med brunmålade gavelrösten. Fönstren är dels bruna, ospröjsade enluftsfönster, dels vita spröjsade
fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade.
På taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed sydöstra långsidan
finns en tillbyggd förstu med valmat tak. På nordvästra takfallet finns ett taklyft med balkong. På fastigheten finns också ett
garage och en lillstuga. Byggnaden omges av en trädgård med
gräsmatta, avgränsad med ett vitt spjälstaket.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
branta takvinkeln, fönstrens utformning, avsaknaden av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 1:81
Vallbostrand 4
Byggår: 2001
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en regelstomme på en putsad
betonggrund. Fasaden är klädd med vit lockpanel. Fönstren är
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vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. I gavlarna sitter stora triangulära gavelsidofönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Utmed östra långsidan finns en förstu och utmed västra, en
glasveranda med valmat tak. Det finns ett par uthus på fastigheten. Byggnaderna omges av tallskog och en mindre trädgård
med gräsmatta.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Vallbostrand 1:4
Vallbostrand 2
Byggår: 1944
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Gäststugan anges då som lillstuga kombinerad med verkstad och
sammanbyggd med ett mindre garage. Bostadshuset var 1974
klätt med asbestementplattor. Lillstugan var klädd med vit
slätspontpanel och garaget med brunbetsad brädpanel. Det
fanns även ett utedass placerat söder om lillstugan. 1974 satt
ospröjsade en- och tvåluftsfönster, målade i en mörk kulör, i
huset. Mittpartiet bestod av en förstu med balkong ovanpå.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en putsad betonggrund.
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är nya, vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster.
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket
ligger nytt tvåkupigt lertegel. Utmed sydöstra långsidan finns
ett framskjutet mittparti. Utmed nordvästra fasaden finns en
större altan. Det finns även en gäststuga på fastigheten. Lillstugan och garaget ligger kvar nordväst om bostadshuset.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad
med vitt spjälstaket.

Värden att bevara: Motivering och råd: Byggnaden präglas i huvudsak av den
sentida renoveringen men har ändå något av sin ursprungliga
tidskaraktär bevarad.

Kulturhistorisk bedömning: -

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

"145

5.12 Gårvik

Myren 1:9
Svängen 1
Byggår: 1943
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
fanns en kiosk med verksamhet utmed Gårdviksvägen. Huset
har någon gång efter 1974 förlängts åt sydväst och då också
fått de bredare taklyften. Såväl bostadshus som kiosk var 1974
klädda med vita respektive ljusgrå asbestcementplattor.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med trästomme på en hög grund av putsad betong.
Fasaden är klädd med vit fjällpanel. Fönstren är bruna, ospröjsade, sidohängda tvåluftsfönster. Fönstren har inga omfattningarna. På taket ligger svart korrugerad plåt. Utmed båda
takfallen finns taklyft som sträcker sig över nästan hela husets
längd. Utmed husets nordvästra sida finns en frihängande balkong.
Till fastigheten hör också en kioskbyggnad, med svagt lutande
pulpettak, som inte längre har någon verksamhet. Dess fasad
är klädd med gul fjällpanel. Byggnaderna omges av en trädgård
med gräsmatta och fruktträd, avgränsad med häckar och
spjälstaket.

Värden att bevara: Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och
som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella
förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om samhällets
utveckling under denna tidsperiod. Kiosken har ett visst samhällshistoriskt värde.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Myren 1:37
Gårdviksvägen 2
Byggår: 2011
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med regelstomme på en låg grund av betong. Fasaden
är klädd med svart liggande panel. Fönstren är vita, ospröjsade
enluftsfönster. Fönsteromfattningarna är svart, enkla och opro-
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filerade. På taket ligger svarta betongpannor. Utmed husets
sydvästra sida finns en större altan utan räcke. Huset omges av
en trädgård med gräsmatta, avgränsad med nätstängsel.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:39
Gårdviksvägen 2B
Byggår: 2012
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan utan källare. Byggnaden
är uppförd med regelstomme på en betongplatta. Fasaden är
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fasaden delas av med en gördelgesims. Fönstren är vita, pivothängda
fönster med korspostindelning och kryss i de övre indelningarna. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På
taket ligger röda betongpannor. På byggnadens nordöstra sida
finns ett framskjutet mittparti. Runtom huset är en trädäck
byggt. Byggnaden omges av en mindre trädgård med gräsmatta avgränsad med nätstängsel.
Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:35
Gårdviksvägen 6
Byggår: 1913
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. 1974
fanns inte den övre delen av mittpartiet utan då var där en
balkong vid ett taklyft. Det fanns då också ett taklyft istället
för frontespis åt sydost. det fanns ett flertal uthus vid inventeringen, lillstuga, redskapsbod (dessa finns kvar än idag), sovstuga, utedass och växthus. Fönstren i bostadshuset var ospröjsade tvåluftsfönster.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med timmerstomme på en grund av kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
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åslist. Fönstren är nya, vita, pivothängda fönster med korspostindelning. Fönsteromfattningarna är vita och över-samt
understyckena bärs upp av figursågade konsoler. På gavlarna
sitter små rektangulära gavelsidofönster. På taket ligger röda
betongpannor. På byggnadens nordvästra sida finns ett framskjutet mittparti där övre plan kragar ut över nedre. På sydöstra takfallet finns en frontespis.
Till fastigheten hör också en gäststuga med vit brädpanel och
lertegel på taket. Gäststugans fönster är vita, sidohängda,
ospröjsade två- och treluftsfönster. Det finns också en redskapsbod med pulpettak och ett utedass med pyramidtak.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, delvis avgränsad med vitt spjälstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner
Motivering och råd: Byggnaden har renoverats under mitten
av 1900-talet och har sedan återfått en mer traditionell utformning vid senaste renoveringen. Eventuella förändringar
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:50
Berneby 2
Byggår: 1964
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
har då fastighetsbeteckning 1:50. På bostadshusets tak låg korrugerad asbestcement.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med källare. Byggnaden är
uppförd med regelstomme på en grund av putsad och gråmålad betong. Fasaden är klädd med gul fjällpanel. Fönstren är
nya, vita, sidohängda fönster utan spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger röd
pannliknande plåt. På byggnadens sydvästra sida finns en altan. Byggnaden omges av en mindre trädgård med gräsmatta
avgränsad med spjälstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

"148

framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:48
Berneby 4
Byggår: 1960-70-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan, byggd i vinkel med källare.
Byggnaden är uppförd med regelstomme på en grund av putsad och gråmålad betong. Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor. Fönstren är vita, pivothängda fönster utan
spröjsindelning. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger
svart pannliknande plåt. På byggnadens nordvästra sida finns
en altan. Byggnaden omges av en mindre trädgård med gräsmatta avgränsad med häckar.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:49
Berneby 6
Byggår: 1960-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering har då
fastighetsbeteckning 1:49. Vid inventeringen fanns det tre uthus: lekstuga, förråd och växthus. På bostadshusets tak låg
korrugerad asbestcement.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med källare. Byggnaden är
uppförd med regelstomme på en grund av putsad och gråmålad betong. Fasaden är klädd med vita asbestcementplattor.
Fönstren är vita, pivothängda fönster utan spröjsindelning.
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Fönsteromfattningarna är blå, enkla och oprofilerade. På taket
ligger röda betongpannor. På byggnadens sydvästra sida finns
en takförsedd altan. Byggnaden omges av en mindre trädgård
med gräsmatta avgränsad med spjälstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:42
Berneby 8
Byggår: 1934
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
fanns det en förstu där nu mittpartiet finns.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare och brutet
tak. Byggnaden är uppförd med trästomme på en grund av
putsad granit. Fasaden är klädd med ljusgrå locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är nya, vita, sidohängda fönster utan
spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är ljusgrå, enkla och
oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. På byggnadens
sydöstra sida finns ett framskjutet mittparti som är tillbyggt i
hörnet med balkong ovanpå. Byggnaden omges av en mindre
trädgård med gräsmatta avgränsad med kallmurad stenmur
och hög trädhäck.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
enkla och småskaliga utformningen.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats, men har
ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär av 1920-talsklassicism bevarad. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Fastigheten gränsar till en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Resö 3:52
Berneby 10
Byggår: början av 1970-talet
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som nybyggt.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd med
regelstomme på en grund av putsad och gråmålad betong. Fasaden är klädd med gul locklistpanel. Fönstren är vita, pivothängda fönster utan spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är
vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger nytt, tvåkupigt
lertegel. På byggnadens sydvästra sida finns en altan indragen
under taket med räcke av vitt mexitegel. Byggnaden omges av
en naturtomt med berg i dagen och tallar.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
enkla och småskaliga utformningen, t ex avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Huset är välbevarat
och har därmed ett arkitektoniskt värde. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:53
Berneby 12
Byggår: Början av 1970-talet.
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som nybyggt.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Fasaden är klädd med rött
fasadtegel. Fönstren sitter indragna i fasaden och är vita, pivothängda fönster utan spröjsindelning. Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger nya svarta betongpannor. På byggnadens sydvästra sida finns en altan under taket med träräcke.
Till fastigheten hör också ett garage sammanbyggt med huset.
Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad
med häckar.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
enkla, t ex avsaknad av snickarglädje.
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Motivering och råd: Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:56
Berneby 14
Byggår: 1979
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är
klädd med vit lockpanel. Fönstren är nya, vita, pivothängda
fönster utan spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. På taket ligger bruna betongpannor.
Utmed byggnadens sydvästra fasad finns en indragen balkong
som dessutom är inglasad samt en ett uterum med isolerat tak
över.
Till fastigheten hör också ett uthus med röd locklistpanel på
fasaden och bruna betongpannor på ett brant tak. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta och berg i dagen.

Värden att bevara: Motivering och råd: Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:67, 3:12
Berneby 3
Byggår: Ev 1872
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
hade då beteckningen Resö 3:12. Gården anges som fd jordbruk. Bostadshuset har vid senare tillfälle blivit avstyckat från
marken. Den fd ladugården ligger kvar på fastighet 3:12 vars
mark är L-formad och sträcker sig i utmed 3:60:s sydöstra
gräns. Fönstren har bytts ut, troligen någon gång på 50-60-talen till ospröjsade fönster med liggande format. Ursprungligen
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har det säkerligen varit spröjsade tvåluftsfönster (med tredelade bågar) i stående format. 1974 fanns det även en fd jordkällare med tak av trä, förfallen vid inventeringstillfället samt en
tvättstuga med pulpettak.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med timmerstomme på en grund av fältsten. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita,
sidohängda, ospröjsade fönster. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. På
byggnadens nordöstra sida finns en tillbyggd förstu med flackt
pulpettak. På takfallet åt sydväst finns ett taklyft.
Till fastigheten hör också uthus. Byggnaderna omges av en
trädgård med gräsmatta avgränsad med en kallmurad stenmur.
Den fd ladugården är upprustad och har två svartmålade dubbelportar på sydöstra fasaden. Fasaden är klädd med rödmålad
brädpanel och på taket ligger äldre tvåkupigt lertegel.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det låga
vägglivet, husgrunden, stenmuren runtom trädgården.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänsk
dubbelhus, rektangulärt till formen. Byggnaden har förändrats
genom byte av fönster och tillbygge, men har ändå något av
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har såväl samhällshistoriskt som ett arkitektoniskt värde. Fastigheten
gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 3:60
Berneby 1
Byggår: 1893, registrerat byggår 1909 (ev året för lagfart).
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
med beteckningen Resö 3:8 och anges då som fd jordbruk,
numera fritidsbostad. Det sägs att huset byggdes av en person
som gjort sig en förmögenhet på sillen i slutet av 1800-talet.
Bostadshuset var 1974 klätt med asbestcementplattor och på
taket låg korrugerad asbestcement. Gavelsidofönster och
nockfönster åt väster har tillkommit efter 1974. Likaså har
fönstren bytts ut i glasverandan.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med trästomme på en grund av kvaderhuggen granit.
Planlösningen är sexdelad. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist. Fasaden delas av med en profilerad
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gördelgesims. Fönstren är nya, vita, pivothängda fönster med
korspostindelning. Fönsteromfattningarna är vita med konsolförsedda över- och understycke, figursågade. På taket ligger
bruna betongpannor. Vindskivorna är vita och figursågade. På
byggnadens nordöstra sida finns en större frontespis som
sträcker sig utmed nästan hela fasadens längd. Det gör det
även på sydvästra fasaden. Där finns även en glasveranda med
valmat tak och altan bredvid. I alla gavlarna sitter triangulära,
spröjsade gavelsidofönster och nockfönster. På husets nordvästra sidan finns en förstu med sadeltak.
Till fastigheten hör också ett större uthus/garage med vit
brädpanel, två vitmålade garageportar samt korrugerad röd
asbestcement på taket. Byggnaderna omges av en större trädgård med gräsmatta omringad av äldre träd.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning och placering, snickeridetaljerna, den stora
trädgårdens utformning.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt trefrontshus,
ovanliga på Resö. Byggnaden har förändrats något, men har
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har såväl samhällshistoriskt som ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:6).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 3:39
Gårdviksvägen 10, 10B
Byggår: 1944
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
där anges huset inrymma en telegrafstation. Vid gatan låg då
en telefonkiosk. 1974 hade huset en öppen förstukvist med
balkong ovanpå vid ett taklyft.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med trästomme på en grund av putsad och vitmålad
betong. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
åslist. Fasaden delas av med en gördelgesims. Fönstren är nya,
vita, pivothängda fönster med och utan korspostindelning.
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket
ligger röda betongpannor. På byggnadens sydöstra sida finns
ett taklyft och på den nordvästra sidan finns ett tillbyggt framskjutet mittparti. Utmed husets sydvästra sida är en större altan tillbyggd.
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Till fastigheten hör också en gäststuga med gul enkel locklistpanel. Gäststugans fönster är vita, sidohängda, ospröjsade
tvåluftsfönster och på taket ligger enkupigt lertegel. Entrédörren är en äldre, vitmålad spegeldörr vid en granittrapp. Det
ligger även ett garage i tomtens andra hörn. Byggnaderna omges av en större trädgård med gräsmatta avgränsad med staketnät mellan stengardister.

Värden att bevara: Gäststugan
Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och
som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med hänsyn till husets
ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om
samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset har ett
samhällshistoriskt värde i dess bakgrund som telegrafstation.
Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:29
Gårdsviksvägen 12
Byggår: 1917
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
benämns då vara fritidsbostad. Enligt informant ska huset vara
flyttat från Dalsland.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd på en trästomme och på en grund
av mönstrade betongblock. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är sidohängda, tvåluftsfönster, även i källaren åt söder. I gavlarna sitter kvadratiska,
spröjsade gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är oprofilerade och över- och understyckena hålls uppe av figursågade
konsoler. Vindskivorna är vita och figursågade. På byggnadens
västra sida finns ett äldre framskjutet mittparti. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. Det finns ytterligare en byggnad, en gäststuga strax öster om bostadshuset. Gäststugan har lertegel på
taket, ospröjsade fönster och rödmålad träfasad. Byggnaderna
omges av en större trädgård med gräsmatta, avgränsad med
staketnät mellan järnstolpar. Fastigheten används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning och placering, snickeridetaljerna, det höga
vägglivet.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

"155

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänsk
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 3:27
Gårdsviksvägen 14
Byggår: 1958
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Mindre fritidsbostadshus i 1½ plan. Byggnaden
är uppförd med trästomme och står på betongplintar. Fasaden
är klädd med vita asbestcementplattor. Fönstren är vita, sidohängda, ospröjsade en- och tvåluftsfönster. Fönstren har inga
omfattningar. På taket ligger tvåkupigt lertegel. En större altan, delvis taktäckt, är byggd på husets sydvästra och sydöstra
sida. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta och är
avgränsad mot gatan med staketnät och häck.

Värden att bevara: Husets småskaliga volym och enkla utformning.

Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:64
Gårdsviksvägen 16
Byggår: omkring 2011
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av putsad betong. Fasaden är
klädd med vit panel i fallande bredd utan locklist. Fönstren är
sidohängda korspostfönster med ospröjsade glasrutor mellan
korspostfönstren vilket anknyter till äldre fönstertradition men
ändå ger större ljusinsläpp. I nordöstra gaveln sitter kvadratiska
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gavelsidofönster och under takfoten, mezzaninfönster. Fönstren har inga omfattningar. Åt nordvästra och sydost finns
framskjutna mittparti. Utmed nordöstra kortsidan finns en
entré/farstu i en plan. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vid
södra hörnet finns en större altan. Det finns ytterligare två enplansbyggnader på fastigheten. Byggnaderna omges av en
trädgård med gräsmatta samt stenbelagda ytor, och är avgränsad med en kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:61
Bryggan 1
Byggår: 1988
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är pivothängda fönster i olika storlekar och triangulära gavelsidofönster, alla med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är oprofilerade och överstyckena hålls uppe av figursågade konsoler. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Åt väster
finns en frontespis och åt öster ett framskjutet mittparti. Utmed västra fasaden finns en större altan. Byggnaden ligger på
berg och omges av trädgård med gräsmatta och synligt berg.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:28
Bryggan 5
Byggår: 1895
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Hustypen anges som dubbelhus men ombyggt interiört. Huset
reparerades på 1940-talet då det bland annat fick nya fönster.
1974 var huset åretruntbostad. Då fanns det också en lillstuga
sammanbyggd med ett garage samt ett utedass. Bostadshuset
och lillstugan var klädda, enligt dokumentationen, med vitmå-
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lad slätspont i kombination med locklist samt tvåkupigt lertegel på taket. Enligt informant ska huset tidigare ha ägts av två
fiskare.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med timmerstomme på en murad grund. Ytterligare byggnader finns på fastigheten. Fönstren är vita pivothängda fönster med mittpostindelning. Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och blåmålade. Renovering pågår,
ny takbeläggning läggs, förstukvist byggs åt öster och veranda
byggs åt väster. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med en kallmurad stenmur i direkt anknytning till stranden. Huset används som fritidsbostad.
På fastigheten finns också en sjöbod/gäststuga som ligger i
trädgårdens västra del. Fasaderna är rödmålade.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, det låga
vägglivet.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
mindre dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett samhällshistoriskt värde som fiskarstuga. Huset har
även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 2:41
Bryggan 4
Byggår: 2005
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då med ett äldre bostadshus på platsen. Bostadshuset användes som fritidsbostad och var betydligt mindre än det hus som
ligger på platsen idag men med 1½ plan och sadeltak. Huset
var klätt med enkel, vit locklistpanel och asbestcement på taket. Lillstugan finns kvar än idag. Mellan huset och lillstugan
fanns det ett plank.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
åslist. Fönstren är vita, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och målade
mörkblå. På byggnadens västra sida finns en glasveranda med
balkong ovanpå. På taket ligger tvåkupigt lertegel. En större
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altan är byggd åt väster. I vinkel till bostadshuset ligger en
gäst/lillstuga med snedtäcka utmed södra långsidan. Strax söder om bostadshuset ligger en friggebod. En trädgård med
gräsmatta ligger strax söder om bostadshuset. Fastigheten ligger i direkt anknytning till stranden.

Värden att bevara: Lillstugan
Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:25
Bryggan 2
Byggår: Troligen 1856
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
anges där vara en enkelstuga i grunden som blivit ombyggd i
två omgångar. Under en period inrymde huset, enligt en boende i området, två exakt likadana lägenheter med ingångar
på norra delen av långsidorna. 1974 var den ena ingången, åt
öster kvar medan de andra hade blivit ersatt med fönster.
Trappan fanns dock kvar. Fönstersättningen var densamma
1974 som idag, med undantag av takfönster och frontespis
som tillkommit senare. Fasaden var klädd vita asbestcementplattor. Då fanns också en vedbod, ett fd hönshus och ett utedass på fastigheten, alla med pulpettak. Vedboden var rödmålad och hade asbecement på taket, hönshuset och utedasset
var omålade. Alla tre uthusen var fuktskadade och i dåligt
skick.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme (troligen även plank
eller regelstomme) delvis på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd med ljusblå locklistpanel med profilerad åslist.
Det finns en gördelgesims strax under takfoten. Fasaden är
tilläggsisolerad. Fönstren är vita, pivothängda fönster med
spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och
oprofilerade. Entrén/farstukvisten finns på byggnadens norra
kortsida. Åt väster finns en större frontespis och utmed husets
södra sidan en glasveranda med altan. På taket ligger tvåkupigt
lertegel. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med staketnät, häck samt kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Motivering och råd: Byggnaden har förändrats mycket sedan
sin ursprungstid men har ett visst värde på grund av sin historia. Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Resö 2:59
Gårdviksvägen 21
Byggår: 1993
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av putsad betong. Fasaden är
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Det finns en
gördelgesims strax under takfoten. Byggnadens fönster utgörs
av pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. Entré/farstukvist finns dels
på byggnadens östra långsida och dels på den södra kortsidan.
På taket ligger tvåkupigt lertegel. Åt väster finns en frontespis
på taket och större altan utmed fasaden. Byggnaden omges av
en trädgård med gräsmatta och berghällar.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:53
Gårdsviksvägen 25
Byggår: 1970-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då finns endast ett växthus och en liten stuga (lekstuga?) på
tomten. Möjligtvis byggdes huset strax efter inventeringen
gjordes.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd med
en knuttimrad, synlig, gulmålad stomme. Fönstren är pivothängda fönster i olika modeller. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På taket ligger svart tegelliknande plåt, sk
plegel. Till fastigheten hör också tre mindre byggnader med
enkel locklistpanel. På den ena av dessa byggnader ligger
tvåkupigt lertegel. På de övriga byggnaderna ligger svart plegel. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med en kallmurad stenmur.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveck-
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ling under denna tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:52
Gårdsviksvägen 23
Byggår: 1904
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
var bostadshusets fasad klädd med vit åslistpanel samt enkel
locklist på masonit. 1974 fanns det tre byggnader förutom bostadhuset; vedbod, utedass och ett fd hönshus. Hönshuset
anges som ruttet.

Beskrivning: Smalt bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd.
Byggnaden är uppförd med trästomme på en grund av kvaderhuggen granit med källare. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda,
spröjsade tvåluftsfönster vilka är parställda på byggnadens
västra långsidan. I gavelröstet finns ett mindre rektangulärt
spröjsar fönster. Fönsteromfattningarna är oprofilerade med
undantag av över- och understyckena som hålls uppe av figursågade konsoler. På taket ligger enkupigt lertegel. På byggnadens västra kortsida finns en entré/trapphus. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta och synligt berg. Det finns
ytterligare en byggnad på fastigheten, ett uthus som enligt inventeringen 1974 utgjorde en vedbod. Dessutom tillhör en
vitmålad sjöbod vid stranden till fastigheten.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
parställda fönstersättningen, fönsteromfattningarna, fönstrens
utformning, det höga vägglivet, sjöboden.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
smalt dubbelhus. Byggnaden är renoverat men välbevarat.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har såväl samhällshistoriskt som ett
arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Resö 2:18 -2
Byggår:
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
fanns det två sjöbodar. Den ena, med långsidan mot vattnet
var klädd med röd lockpanel på masonit och den andra med
gaveln mot vattnet var klädd med vit brädpanel. På taken låg
det enkupigt lertegel respektive tvåkupigt lertegel.

Beskrivning: Fem sjöbodar liggande utmed stranden i norra
delen av Gårvik. Endast den vita sjöboden är äldre. De andra
är nybyggda vad det ser ut som. Den vita sjöboden är klädd
med slät brädpanel och har äldre tvåkupigt lertegel på taket.
Den ligger på stenplintar. De andra är klädda med röd locklistpanel och har betongpannor respektive ny tvåkupig lertegel
på taken. De har spröjsade fönster och vita respektive svartmålade dörrar/fönster.

Värden att bevara: Sjöbodarnas småskaliga volym och tydliga anknytning till sjönära verksamhet.

Motivering och råd: Viktigt att behålla ovanstående värden
för att bibehålla den historiska kontinuiteten. Husen har även
ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass 1 (den vita), - (de övriga)

Resö 3:31
Gårdsviksvägen 18
Byggår: 1930
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
fanns det flera små uthus, lillstuga (kvar än idag), fd hönshus,
utedass och redskapsbod. Fönstren var av samma slag som
2015. Men dessa har troligen satts in på 1950-talet. Tidigare
borde det varit spröjsade fönster, ev korspostfönster med
smårutor i övre bågarna som finns på det utskjutna partiet åt
nordväst.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd med en trästomme på en hög grund av kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
åslist. Fasaden avdelad med en gördelgesims. Fönstren är vita,
sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna
är ljusgröna, enkla och oprofilerade. Utmed nordöstra fasaden
finns ett mindre utskjutet parti. På taket ligger nytt, tvåkupigt
lertegel. På fastigheten finns även ett gästhus/lillstuga med
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sadeltak, snedtäckor åt nordost och nordväst. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel och fönstren spröjsade. Byggnaderna
omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med häckar.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn
till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 2:18 -1
Gårdviksvägen
Byggår: 2014
Historia: Fastigheten 2:18 inbegriper mark ner till stranden
och 2:18 -2 är området vid strandkanten där sjöbodarna ligger.
Resö 2:46 hade tidigare beteckningen 2:18 och var den gård
som ägde marken.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan byggt med regelstomme
på betongplatta. Fasaden är klädd med vit, locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är vita, pivothängda med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är profilerade och över- och
understycken hålls uppe av figursågade konsoler. På byggnadens nordvästra fasad finns en inglasad veranda med balkong
ovanpå. På taket ligger nytt, tvåkupigt lertegel. Till fastigheten
hör också ett uthus med vit locklistpanel och tvåkupigt tegel
på taket. Byggnaderna ligger på berg med en nylagd gräsmatta
åt norr.

Värden att bevara: Motivering och råd: Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:35
Gårdsviksvägen 27
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Bostadshusets sydöstra fasad var då klädd med asbestcement-
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plattor. Fönstrens omfattningar var likadana som idag med
undantag av sydöstra fasaden där fönstren saknade omfattningar. Det som tillkommit är de figursågade takfotslisterna
och vindskivorna. Entréns trappa hade ej heller något räcke.
Lillstugans locklistpanel var betsad i en ljusbrun kulör och
hade heller inga figursågade vindskivor.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit, spontad panel.
Fönstren är vita, sidohängda, tvåluftsfönster vilka är parställda
på byggnadens sydvästra långsida. Gavelsidofönster finns på
byggnadens sydöstra kortsida. Fönsteromfattningarna är profilerade och över- och understycken hålls uppe av figursågade
konsoler. Överstyckena är sirligt utskurna. Byggnadens vindskivor och takfotslister är figursågade. På byggnadens norra
långsida finns en inglasad veranda/entré med frontpulpettak
klätt med papp och dekorativa spröjsningar i fönstren. På taket ligger äldre, enkupigt lertegel. Till fastigheten hör också en
gäststuga med vit lockpanel och fönster i olika modeller. På
taket ligger svart glaserat tvåkupigt tegel. Byggnaderna omges
av en trädgård med gräsmatta avgränsad med en kallmurad
stenmur.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de parställda fönstren, förstun, snickeridetaljerna, de rena takfallen.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 2:45
Gårdsviksvägen 29
Byggår: 1963
Historia: Huset har byggts till och renoverats i omgångar,
senast våren 2015.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd
med regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är
klädd med vit lockpanel. Fönstren är vita, spröjsade, sidohängda tvåluftsfönster och kvadratiska gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På byggnadens
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nordöstra långsida finns en vidbyggd snedtäcka. Till fastigheten hör också ett antal gäststugor vilka bildar en innergård
med gräsmatta.

Värden att bevara: Motivering och råd: Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:46
Gårdsviksvägen 31
Byggår: 1884 (årtalet står ristat i nocken)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
tillhör ett av de äldsta i Gårvik och utgjorde den första stamfastigheten. Resö 2:46 hade tidigare beteckningen Resö 2:18.
Fastigheten 2:18 inbegriper än idag mark ner till stranden och
2:18 -2 är området vid strandkanten där sjöbodarna ligger. Enligt fastighetsägaren gick vägen tidigare mellan lagården och
bostadshuset. Byggnaderna är inte mycket förändrade sedan
1974. Då satt det ett tak över uteplatsen mellan snedtäckan
och huset och ett plank har tillkommit utmed vägen vid lagården.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd med tillbyggd snedtäcka. Byggnaden är uppförd på en timmerstomme
och på en grund av fältsten. Fasaden är klädd med vit spontad
panel. Fönstren är äldre, vita, sidohängda tvåluftsfönster med
spröjs samt enluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita,
oprofilerade och understyckena avslutas med en figursågad
list. En figursågad list avslutar fasaden mot takfoten. På taket
ligger äldre tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och profilerade. Fasaden på snedtäckan är klädd med vit locklistpanel
med rundad locklist och fönstren är vita, sidohängda tvåluftsfönster. Till fastigheten hör också en före detta ladugård med
drängstuga i nordvästra delen. Fasaden är klädd med röd masonit med enkel locklist. På västra takfallet ligger enkupigt
lertegel på det östra tvåkupigt. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad mot vägen med en hög trädhäck.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, fönsteromfattningarna, ladan.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt enkelhus.
Byggnaden har förändrats något, men har ändå mycket av sin
ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
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med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har på grund
av sitt ursprung som stamfastighet ett samhällshistoriskt värde.
Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 2:44, 2:47, 2:56, 2:51, 2:55,
2:54, 1:57, 1:58, 14:3, 14:2, 14:11,
14:13
Hansavägen 1, 2, 3, 4, 5, 9, Gårdsviksvägen 26,
28, 32, 34, Mariavägen 2
Resö 2:44

Byggår: 1960Historia:
Beskrivning: Fritidshus i 1 plan i olika utförande. Fasaderna
är klädda med liggande fjällpanel, respektive stående locklistpanel. Kulörerna är mörkbruna, gula, röda, vita. Taken är klädda med plåt eller betongpannor. I regel ospröjsade en- eller
tvåluftsfönster.
Resö 2:47

Värden att bevara: Husens volym och proportioner, de enkla och rena fasaderna.

Motivering och råd: Husen har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små, låga och enkla. Eventuella
förändringar bör utformas med hänsyn till husens ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om
samhällets utveckling under denna tidsperiod. Fastigheterna
gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Resö 2:54

Resö 2:56

Resö 1:57

Resö 2:55
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Resö 14:8
Gårdsviksvägen 31
Byggår: 1961
Historia: Fastigheten är avstyckad från Resö 14:12 som utgjorde stamfastigheten på Gårvik. Jordkällaren som hörde till
gården ligger nu på 14:8. Det är en av de första fritidshusen i
området.

Beskrivning: Fritidsbostad i 1 plan. Huset är uppförd med
regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd
med vita asbestcementplattor. Fönstren är ospröjsade enluftsfönster i en mörk kulör. På taket ligger röd tegelliknande plåt.
Byggnaden omges av naturtomt med lite gräs precis runtom
huset. På fastigheten ligger också en äldre jordkällare/källarvind med nederdel av kvaderhuggen granit och överdelen av
stolpverk och brädfordring.
Värden att bevara: Källarvinden, fritidshusets volym och
proportioner, de enkla och rena fasaderna.

Motivering och råd: Källarvinden minner om den tidigare
jordbruksnäringen i området. Fritidshuset har tillkommit i en
tid när fritidshusen ännu skulle vara små, låga och enkla. Huset är välbevarat och tillhör det första av den tidens fritidshus i
området och har därmed både ett samhällshistoriskt och ett
arkitektoniskt värde. Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I (källarvinden), klass II
(fritidshuset)

Resö 2:43
Hansavägen 7
Byggår: 1963
Historia:
Beskrivning: Mindre fritidsbostad i 1 plan byggt i vinkel.
Byggnaderna är uppförda med regelstomme på en grund av
putsad betong. Fasaden är klädd med vit enkel locklistpanel.
Vintertid sätts skivor som skydd för fönstren. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger bruna
betongpannor. Åt sydväst är en altan byggd. Byggnaderna omges av en mindre naturträdgård med gräsmatta och en grus-
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plan. Norr om huset ligger även ett mindre uthus med snedtäcka. Fasaden är klädd med vit locklistpanel och på taket ligger bruna betongpannor.

Värden att bevara: Fritidshusets volym och proportioner, de
enkla och rena fasaderna.

Motivering och råd: Fritidshuset har tillkommit i en tid när
fritidshusen ännu skulle vara små, låga och enkla. Huset är
välbevarat och ett av de första av den tidens fritidshus i området och har därmed både ett samhällshistoriskt och ett arkitektoniskt värde. Eventuella förändringar bör utformas med
hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 2:36, 1:34
Hansavägen 11
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
anges 1974 vara ett fd dubbelhus. Med andra ord har planlösningen förändrats sedan tillkomståret. Ev ej avstyckat förrän
efter 1938. Låg i så fall delvis på 1:17. Huset ägdes tidigare av
OB Andersson som var f d fyrvaktare, aktiv mellan åren 1882
och 1923 (källa: muntlig samt fyr.org, Svenska fyrsällskapet).

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av fältsten.
Fasaden är klädd med vit enkel locklistpanel. Fönstren är vita,
sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna
är enkla och oprofilerade och flertalet är målade i en mörkviolett kulör. Vintertid sätts skivor som skydd för fönstren åt söder och öster. Vindskivorna är i likadan violett kulör som fönsteromfattningarna och nederdelarna är vita och figursågade. På
taket ligger tvåkupigt lertegel. På byggnadens norra långsida
finns ett tillbyggt framskjutet mittparti och på husets södra
hörn finns en tillbyggd glasveranda. Byggnaden omges av en
trädgård med gräsmatta och avgränsad med en kallmurad
stenmur. Fastigheten gränsar till stranden vid Gustavbukten.
På fastigheten finns även en lillstuga, klädd med röd träfasad
och papp på taket.

Värden att bevara: Husets volym, fönstren, stenmuren,
snickeridetaljerna.
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Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats, men har
ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Huset har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde
som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 1:52
Hansavägen 6
Byggår: 1902
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Tillbyggnaden på baksidan huset samt altanen åt sydväst fanns
redan 1974. Glasverandan åt sydväst har dock tillkommit efter
1974, troligen 2014 (enligt Tanums kommun)

Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på enkel bredd
med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme (troligen timmer) på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är
nya, vita, sidohängda, spröjsade och ospröjsade tvåluftsfönster.
Fönsteromfattningarna är profilerade. På taket ligger nytt,
tvåkupigt lertegel. Åt nordost är huset tillbyggt med ett framskjutet mittparti/trapphus/entré. Åt sydväst är en takförsedd
altan samt en glasveranda tillbyggd. Till fastigheten hör också
tre byggnader, lillstuga, bastu/verkstad samt en lekstuga. Dess
fasader är klädda med röd locklistpanel med rundad locklist.
På dess tak ligger tvåkupigt lertegel respektive svarta betongpannor. Fönstren är vita sidohängda, spröjsade två- och treluftsfönster. Den större byggnaden har fyra dörrar. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta avgränsad med en
kalmurad hög stenmur. Fastigheten gränsar till stranden vid
Gustavbukten.
Värden att bevara: Husets volym, husets läsbarhet (dvs att
tillbyggnaderna inte tar över ursprungliga husformen) den äldre uthuslängan.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
enkelhus. Byggnaden har förändrats, men har ändå något av
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett
arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Resö 2:37
Gårdvik 3
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges som fritidsbostad. Uthuset anges 1974 även vara fd källarvind.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, tvåluftsfönster med
spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. På taket ligger
enkupigt lertegel. En glasveranda/förstukvist med frontpulpettak är tillbyggd på byggnadens östra kortsida. Dess fönster har
tunna spröjs över- och nederkant av bågarna. Till fastigheten
hör också en uthusbyggnad med röd enkel locklistpanel. Det
finns även en lillstuga med sadeltak (i två nivåer) och vit locklistpanel samt en vedbod med pulpettak. På byggnadernas tak
ligger enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård
med gräsmatta avgränsad med en kallmurad hög stenmur. Fastigheten gränsar till stranden vid Gustavbukten.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de rena
takfallen, fönstren, den höga stenmuren, uthusen.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har ändå
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 2:34
Gårdvik 1
Byggår: 1889 (lagfart 1909)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
var fasaden klädd med vita asbestcementplattor och taket
täckt med korrugerad asbestement samt tvåkupigt lertegel.
Det är ett äldre hus som sannolikt har renoverats och byggts
om på 1950-talet. Mittpartiet åt sydöster, glasveranda, balkong
och altan har tillkommit efter 1974. Omkring 2000 renoverades och byggdes huset till.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

"170

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av äldre och ny kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
åslist. En gördelgesims avdelar fasaden. Fönstren är pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är
oprofilerade och understyckena är figursågade med rundbågefris. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna på mittpartiet är figursågade. På byggnadens sydöstra långsida finns
ett framskjutet mittparti. Åt sydväster finns en glasveranda
med balkong ovanpå samt en altan. Byggnaden omges av en
trädgård med gräsmatta avgränsad med en kallmurad stenmur.
Det finns även en gäststuga på fastigheten.
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 1:26
Gårdvik 4
Byggår: 1903
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fasaden var då klädd med ljusgula asbestcementplattor och på taket låg korrugerad asbestcement. Huset hade då genomgått en
renovering och fått nya ospröjsade treluftsfönster istället för
parställda, spröjsade fönster det hade tidigare (enligt äldre
foto). Fönstren var parställda både första och andra våningen
åt söder. Huset har sedan 1974 renoverats igen och fått ny fasadpanel, ny takbeläggning, nya fönster samt balkong och altandörrar åt sydväst. 1974 låg det två sammanbyggda uthus
öster om bostadshuset. De inrymde redskapsbod samt utedass.
Enligt muntlig källa hyrde filadelfiaförsamlingen in sig i detta
hus under 1930-40-talen tills mark styckades av och de byggde ett eget hus (Resö 1:48).

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme på en grund av
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är nya, vita, sidohängda tvåoch treluftsfönster med spröjs och triangulära, spröjsade gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är oprofilerade och
överstyckena hålls uppe av figursågade konsoler. Vindskivorna
är figursågade och på taket ligger glaserat enkupigt tegel. Utmed husets sydvästra fasad finns en frontespis med balkong
samt helglasade altandörrar med ny granittrapp framför. Entrén finns på husets nordöstra sidan via en förstkvist. Till fas-
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tigheten hör också en sjöbod samt två gäststugor. Den större
är relativt nybyggd. Gäststugornas fasader är klädda med röd
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är oprofilerade med mindre avfattningar på kanterna. Överstyckena
hålls uppe av figursågade konsoler. På taken ligger tvåkupigt
lertegel. Byggnaderna omges av en större trädgård med större
gräsmatta avgränsad med en stenmur. Fastigheten sträcker sig
ner till vattnet vid Gustavbukten. Fastigheten används som
fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus men har genomgått flera renoveringar
under 1900-talet. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till
husets ursprungskaraktär. Huset har ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 1:48
Gårdvik 2
Byggår: 1952
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
ägdes då av Filadelfiaförsamlingen i Strömstad som använde
den som gudstjänstlokal på Resö. Vid inventeringen 1974 var
fasaden klädd med ljusgula asbestcementplattor och på taket
låg korrugerad asbestcement. Entrén var då på norra kortsidan.
Huset kallades för Sion.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan och källare. Byggnaden är
uppförd på en trästomme och på en grund av putsad betong.
Fasaden är klädd med röd lockpanel med enkel locklist. Fönstren är vita, pivothängda fönster i olika modeller. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Vindskivorna är
figursågade och på taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden
omges av en trädgård med gräsmatta avgränsad med en kallmurad stenmur. Fastigheten används som fritidsbostad.

Värden att bevara: Husets småskalinga volym och proportioner samt avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Huset har ett samhällshistoriskt värde
såsom fd gudstjänstlokal för filadelfiaförsamlingen i
Strömstad. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Resö 14:1
Gustavsbukten
Byggår:
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då endast med de sjöbodarna som ligger längst norrut i Gustavsbukten. Båda var klädda med röd, respektive röd/vit enkel
locklistpanel på masonit. På taken låg det tvåkupigt lertegel
respektive enkupigt lertegel.

Beskrivning: Två sjöbodar vid den norra delen av Gustavsbukten samt ett utedass och en mindre bod men pulpettak.
De har båda sadeltak, den ena boden med tvåkupigt lertegel
och den andra med tegelliknande plåt. Tre sjöbodar vid södra
delen av Gustavbukten. Fasaderna är klädda med röd locklistpanel respektive fjällpanel. På taken ligger korrugerad plåt.

Värden att bevara: Sjöbodarnas småskaliga volym och tydliga anknytning till sjönära verksamhet.

Motivering och råd: Viktigt att behålla ovanstående värden
för att bibehålla den historiska kontinuiteten. Fastigheten har
även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:7).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 14:5
Mariavägen 13
Byggår: 2004
Historia:
Beskrivning: Fritidsbostadshus i 2 plan. Byggnadens markvåning har en fasad av sten och den övre våningen har en fasad
av omålad lockpanel. Fönstren är röda, pivothängda fönster
med spröjsindelning, i olika modeller. Fönsteromfattningarna
är enkla och omålade. Byggnaden omges av en tillrättalagd
trädgårds med stenläggningar och gräsmatta.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 2:39, 14:4, 14:9, 14:10, 14:6, 14:7
Mariavägen 11, 9, 7, 5, 4, 6
Byggår: 1950-1970tal
Historia: Fastigheterna finns med i 1974 års inventering.

Resö 2:39

Beskrivning: En mindre gruppering av bostadshus i 1 plan
(några används som fritidsbostad). Byggnaderna är uppförda
med regelstommar på grunder av putsad betong. Fasaden är
klädda med svart lockpanel, röd asbestcement respektive träpaneler. Fönstren är mestadels utan spröjs.
Värden att bevara: Husens volym och proportioner, ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje.
Motivering och råd: Byggnaderna har förändrats något, men

Resö 14:10

har ändå mycket av sina ursprungliga tidskaraktärer bevarade.
Byggnaderna är exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 14:6

Resö 14:7

Resö 3:73
Mariavägen 6
Byggår: 2003
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av . Fasaden är klädd med grå
locklistpanel med profilerad åslist. En gördelgesims avdelar
fasaden. Byggnadens fönster utgörs av pivothängda fönster
med spröjsindelning och mezzaninfönster. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På byggnadens västra långsida
finns en glasveranda med balkong ovanpå. På taket ligger enkupigt lertegel. Byggnaden omges av gräsmatta och en stenmur.
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Värden att bevara: Motivering och råd: Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 2:33
Mariavägen 15
Byggår: 1930
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
var bostadshusets fasad klädd med vita asbestcementplattor.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en trästomme och på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel locklist. Fönstren är bruna, sidohängda
två- och treluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är
vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor.
Till fastigheten hör också en gäststuga/lillstuga. Gäststugans
fasad är klädd med vit locklistpanel och fönstren är bruna, enoch tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är vita,
enkla och oprofilerade. På taket ligger enkupigt lertegel. Byggnaderna omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med
spjälstaket. Nordost om bostadshuset ligger också ett mindre
uthus som tidigare fungerat som hönshus.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och
som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Byggnaden präglas
dock i huvudsak av renoveringen under mitten av 1900-talet
men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 14:12
Mariavägen 1
Byggår: 1912
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
hade den benämningen 14:1. På 1938 års ekonomiska karta
hette fastigheten 2:17. Fastigheten benämndes 1974 som fd
jordbruk. Lagården låg tidigare norr om bostadshuset, på andra sidan vägen. Jordkällaren/källarvinden på Resö 14:8 hörde
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tidigare till gården. Bostadshusets fasad var klädd med vita
asbestcementplattor och på taket låg korrugerad asbestcement. Fönstren var då ospröjsade två- och treluftsfönster. Verandan hade pulpettak och ospröjsade treluftsfönster. Frontespisen och de triangulära fönstren har tillkommit efter 1974.
Lagården var delvis timrad med rödmålad brädfodring samt
lockpanel.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med timmerstomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med
profilerad åslist. En gördelgesims avdelar fasaden. Fönstren är
vita, sidohängda två- och treluftsfönster med spröjs och triangulära gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är vita, oprofilerade och överstyckena hålls upp av figursågade konsoler. På
byggnadens nordvästra långsida finns en glasveranda med balkong ovanpå. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden
omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med en häck,
vitmålat spjälstaket mellan stengardister samt en hög kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats mycket under 1900-talet. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till
husets ursprungskaraktär. Huset har såväl samhällshistoriskt
värde på grund av bakgrunden som jordbruk. Huset har även
ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Resö 1:44
Gårdviksvägen 30
Byggår: 1958
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. 1974
fanns det även ett utedass norr om bostadshuset.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med trästomme på en grund av
putsad gjuten betong. Fasaden är klädd med asbestcementplattor. Fönstren är blå, sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster.
Fönstren har inga omfattningar. På taket ligger nytt, tvåkupigt
lertegel. Byggnaden omges av en trädgård med gräsmatta, avgränsad med ett fd grönmålat spjälstaket med vita solformade
grindar mellan stengardister.
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Värden att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av snickarglädje och spröjsade fönster.

Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och
som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal. Eventuella
förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om samhällets
utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:14
Mariavägen 17
Byggår: Omkring 1910
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Fastigheten anges då som fd jordbruk.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit och
blå plastpanel. Fönstren är nyare, vita, pivothängda fönster
utan spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är blå, enkla och
oprofilerade. Byggnaden har ett taklyft med balkong och på
taket ligger röda betongpannor. Utmed norra fasaden finns en
tillbyggnad med entré och en större altan. Det finns ytterligare
en byggnad på fastigheten, ett garage/fd ladugård. Fastigheten
inbegriper både de öppna ängarna och tallskogen runtom huset.

Värden att bevara: Ekonomibyggnaden.
Motivering och råd: Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen under mitten av 1900-talet men har ändå något av
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett
samhällshistoriskt värde som tidigare jordbruksfastighet. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Resö 3:47
Berget 1
Byggår: 1909
Historia: I huset har det, sannolikt, före mitten av 1900-talet,
suttit spröjsade fönster.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd med en timmerstomme på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit rundad locklistpanel. Fönstren är vita, sidohängda, ospröjsade tvåluftsfönster.
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket
ligger äldre, tvåkupigt lertegel. Utmed nordöstra fasaden finns
en snedtäcka med entré. Det finns ytterligare en byggnad på
fastigheten, ett lillhus/gäststuga. Byggnaderna omges av en
mindre trädgård, avgränsad kallmurad stenmur. Fastigheten
ligger för sig själv och endast en enkel gräsväg leder till huset.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, de rena
takfallen.

Motivering och råd: Byggnaden präglas något av renovering
under mitten av 1900-talet men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:8).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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5.13 Hamnsundet

Myren 1:26
Resövägen 3B
Byggår: 1970-tal
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering anges
då som nybyggt fritidsbostad.

Beskrivning: Fritidsbostad i 1 plan. Huset är uppfört med en
regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är klädd
med rödmålad fjällpanel och fönstren är ospröjsade en-, tvåoch treluftsfönster. På det flacka sadeltaket ligger betongpannor. Entrén är placerad under det partiellt utdragna taket. På
fastigheten finns också ett garage och en större gäststuga. Huset omges av en trädgård med gräsmatta och tallar.

Värden att bevara: Husets småskaliga volym, de ospröjsade
fönstren och avsaknad av snickarglädje.

Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:16
Resövägen 4 och 6
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Huset
anges då som äldre hustyp fast ombyggt. Verandan åt nordväst
är inte byggd. Bostadshuset var vitt. Uthuset med sadeltak inrymde tvättstuga och vedbod och var enkel rödmålad brädklädsel. Uthuset med pulpettak fungerade som lillstuga. Det
fanns då också ett utedass. Huset byggdes om 1990.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda tvåluftsfönster med spröjs
och mindre överhängda enluftsfönster med mittspröjs. Fönstren på verandorna i två plan på byggnadens nordvästra sida är
pivothängda. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Grunden på verandan är kvaderhuggen granit. Utmed
bostadshusets sydöstra fasad finns en snedtäcka. På taket ligger
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tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och figursågade. På
fastigheten ligger också ett större uthus med en tillbyggd del i
vinkel med pulpettak. Fasaden är klädd med gul locklistpanel
och på taket ligger ålder tvåkupigt lertegel. Huset omges av en
långsmal trädgård, avgränsad mot vägen med ett vitmålat
spjälstaket.

Värden att bevara: Bostadshusets volym, fönstersättningen,
uthusets utformning, volym och proportioner.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats en del, men
har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Myren 1:32
Slätten 2
Byggår: 2002
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd på
en putsad betonggrund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel
med profilerad åslist. Fönstren är gröna, sidohängda, två- och
treluftsfönster med spröjs samt ett stort spröjsindelat glasparti
i byggnadens gavelröste. Fönsteromfattningarna är sparsamt
profilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed byggnadens ena gavel finns en mindre förstukvist med entré och på
södra långsidan en mindre glasveranda. På fastigheten finns två
sammanbyggda uthus med locklistpanel, tvåkupigt lertegel på
taket och spröjsade fönster.
Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:12
Slätten 1
Byggår: 1977
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med källare. Huset är upp-
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fört på betonggrund. Byggnaden har en röd tegelfasad och
fönstren är pivothängda i olika storlekar. Fönstren har inga
omfattningar. På taket ligger svart tegelliknande plåt. Huset
ligger för sig själv i tallskogen och omges av en trädgård, avgränsad av ett omålat spjälstaket.

Värden att bevara: Motivering och råd: Eventuella förändringar bör utformas
med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i
framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna
tidsperiod.

Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:5
Resövägen 5
Byggår: 1924
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
den inventeringen hade då bostadshuset nya korspostfönster
och fasadfärgen var vit. På var sida om förstun på norra sidan
satt då fönster. Huset byggdes om 1986. Uthuset är byggt
1926 och om/tillbyggt 1986.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel som avdelas med
en vit gördelgesims. Fönstren är vita, pivothängda fönster med
mittpostindelning. Fönsteromfattningarna är vita och oprofilerade. På taket ligger röda betongpannor. Fasaden mot vägen
har en tillbyggd större altan samt balkong. Utmed motsatt fasad finns en förstu/glasveranda. På fastigheten finns också en
gäststuga med två entréer samt ett garage, byggt under senare
tid. Uthusets fasad är klädd med ljusgul locklistpanel och
fönstren är spröjsade. På taket ligger röda betongpannor. Bygnaderna omges av en större trädgård med fruktträd, avgränsad
mot gatan med kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Husens volym och proportioner.
Motivering och råd: Byggnaden har förändrats en del, men
har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Myren 1:17
Resövägen 7
Byggår: 1876
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Bostadshuset var då omålat. Det fanns då också en vedbod, ett
utedass, lillstuga och en redskapsbod, alla rödmålade. Alla uthus verkar vara kvar men renoverade. Lillstugan är tillbyggd.

Beskrivning: Läggning av nytt enkupigt taktegel pågick vid
fotograferingen. Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd och
källare. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen
granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad
åslist. Fönstren är sidohängda, tvåluftsfönster med spröjs.
Fönstren på byggnadens långsidor är parställda. På västra gaveln sitter rektangulära gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är enkelt profilerade. Såväl fönster som omfattningar är
vita. Vindskivorna är vita och figursågade. På taket läggs nytt
enkupigt lertegel. Norr om huset ligger diverse uthus. Byggnaderna omges av en trädgård, avgränsad mot vägen med ett vitt
spjälstaket mellan stengardister.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, den
parställda fönsterplaceringen, fönstrens utformning.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänsk
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har mycket
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Myren 1:4
Hamnstigen 2
Byggår: 1895
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
inventeringen 1974 är huset utbyggt 1914 för att bli filial till
den privata affär/lanthandel som låg i huset på Backekällan 7,
Resö 2:28. Filialen lades ner omkring 1930. Planlösningen
anges vara ett tillbyggt dubbelhus med diagonala kamrar. Då
en del av den äldre huskroppens grund består av fältsten kan
det kanske vara så att det ursprungligen har varit ett enkelhus
eller ett mindre dubbelhus men det är inget som är bekräftat.
År 1974 fanns det en entré åt öster i huskroppen åt gatan, där
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det idag sitter ett fönster. Kan det vara entrén till lanthandelns
filial? Fasaden på den äldre huskroppen var 1974 slätspontan
panel och på den nya locklistpanel. Där det större uthuset ligger idag, låg 1974 en vedbod och ett utedass.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med källare. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit samt av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda tvåoch treluftsfönster med spröjs. Ett större fönsterparti täcker
byggnadens västra gavelröste. Fönsteromfattningarna är vita
och profilerade. Överstyckena är rikligt utskurna och bärs upp
av figursågade konsoler. Vindskivorna är figursågade. På taket
ligger röda betongpannor. På fastigheten finns även två uthus,
ett längre med pulpettak och tre dörrar som ligger utmed berget och ett lite större med sadeltak. Huset har en större trädgård väster om huset samt en knottstensbelagd innergård mellan huset och uthuset.

Värden att bevara: Husets volym, snickeridetaljer, den synliga grunden, fönstrens utformning.

Motivering och råd: Huset är i grunden ett traditionellt bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, mycket
på grund av verksamheten i huset. Eventuella förändringar bör
utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har ett samhällshistoriskt värde på grund av historiken. Huset har även
ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Myren 1:18, Resö 3:40 - ’Bageriet’
Hamnstigen 4
Byggår: 1880, registrerat byggår 1909 (ev året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Har
tidigare inrymt bageri.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd på
en grund av granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med
profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, två- och treluftsfönster. De blåmålade fönsteromfattningarna är enkla och
oprofilerade. Utmed byggnadens västra fasad finns en tillbyggnad med farstu och balkong. På taket ligger röda betongpannor. Det finns också en gäststuga med ett vidbyggt oisolerat
garage. Det finns också en mindre timrad gäststuga. Husen
omges av en större trädgård, avgränsad med häckar och berg.
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Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering och råd: Byggnaden har förändrats men har
ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad ev istället
präglat av renoveringar i mitten av1900-talet. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på
Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett samhällshistoriskt värde på grund av historiken. Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:30
Hamnstigen 6
Byggår: 1937
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då
var det ett smalt, högt hus på enkel bredd med endast en
mindre tillbyggd förstu åt nordväst. Det fanns då också ett
flertal uthus, garage, torrdass, redskapsbod och hönshus.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare på enkel
bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av betongsten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. Fönstren är vita, sidohängda, tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, oprofilerade. På taket ligger enkupigt lertegel. Byggnaden är tillbyggd med ett framskjutet mittparti med sidobyggd öppen
veranda. Fönstren i tillbyggnaden är nya pivothängda i olika
modeller. Huset ligger vid kanten av en tallskog och omges av
en större trädgård med fruktträd, avgränsad med en häck.
Förbi huset finns en stig som leder ner till hamnen, därav gatunamnet.
Värden att bevara: Motivering och råd: Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen under senare delen av 1900-talet. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär.

Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:23
Hamnstigen 1
Byggår: 1909 (ev året för lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Tillbyggnaderna fanns även då men en altan respektive en för-
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stukvist har tillkommit. Det fanns också ett uthus men med
annan utformning än nu.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av slammad fältsten. Fasaden är
klädd med gul slätspontad panel. Fönstren är vita, sidohängda
två- och treluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är
vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Den tillbyggda farstun åt öster har mindre kvadratiska fönster
med spröjsindelning. Det finns också en tillbyggnad på husets
västra sida med inglasad altan. Tillbyggnaden åt öster är uppförd på en grund av betong men inte den västra.Till fastigheten hör också en gäststuga i 1½ plan. Gäststugan har en locklistpanel med likadan kulör som huvudbyggnaden. Fönstren är
vita, sidohängda, ospröjsade två – och fyrluftsluftsfönster med
enkla och oprofilerade fönsteromfattningar. Gäststugan är tillbyggd utmed ena långsidan. Tillbyggnaden är klädd med locklistpanel och fönstren är liggande. På taket ligger tvåkupigt
lertegel respektive tegelliknande plåt.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
bohuslänskt dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men
har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har även ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Myren 1:21
Hamnstigen 4
Byggår: 1909
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
har exteriört inte förändrats mycket sedan dess. Eventuellt har
trapphuset byggts om då taket såg annorlunda ut 1974. Det
har också tillkommit en förstukvist vid trapphuset och man
har tagit bort den entré som tidigare gick via tillbyggnaden åt
nordväst. Husets byggdes om 1981.

Beskrivning: Bostadshus i 1 ½ plan på dubbel bredd. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är vita, sidohängda två- och treluftsfönster med
spröjs samt rektangulära gavelsidofönster utan spröjs. Föns-
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teromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger enkupigt lertegel. Den östra kortsidan är tillbyggd med en
trapphus och farstukvist. Även den västra kortsidan har en
mindre tillbyggnad. Huset omges av en trädgård, avgränsad
mot gatorna med häckar och ett nätstaket.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning, det höga vägglivet.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något, men har ändå
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Myren 1:30
Oljeskär 3
Byggår: 1800-talet, ev lagfart 1929 (det stora bostadshuset),
1970-talet (det lilla bostadshuset).

Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
då med beteckningen Myren 1:19 tillsammans med Myren
1:29. Husen användes som fritidsbostäder. Myren 1:30 har
sedan 1974 förlängts åt sydväst och breddats med en snedtäcka.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Fastighetsgränsen går rakt
igenom det stora huset, ungefär där husets tidigare yttervägg
låg. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med plast- alternativt aluminiumpanel.
Fönstren är ospröjsade en-treluftsfönster, både sido- och pivothängda. I grunden finns rektangulära fönster med korsspröjs. Taket har ett brett taklyft och är klätt med röda betongpannor. Husets östra sida är tillbyggd med en snedtäcka.
Utmed norra fasaden finns ett trapphus med valmat tak och
entré. Huset omges av en trädgård, avgränsad mot gatan med
ett brunmålat spjälstaket. Öster om det stora bostadshuset
ligger ett mindre bostadshus i en plan.
Värden att bevara: Motivering och råd: Det större bostadshuset präglas i huDet mindre huset som ligger bakom det
större på Myren 1:30

vudsak av renovering under mitten av 1900-talet. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen
på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset
ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: -
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Myren 1:29
Oljeskär 5
Byggår: 1970-talet
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges där som nybyggd fritidsbostad. Enligt bild från mitten
av 1900-talet så stod det tidigare på platsen ett rödmålat uthus med två vita dörrar.

Beskrivning: Fritidsbostad i 1 plan på en grund av runda fältsten. Fasaden är klädd med grå fjällpanel och fönstren är sidohängda två- och treluftsfönster med spröjs. På taket ligger
tvåkupigt lertegel.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:6 - Resö pensionat ”Panget”
Oljeskär 7A
Byggår: 1927
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
inventeringen från 1974 är byggnaden tillbyggd 1947 och
1950. Pensionatsverksamhet har varit inrymd i byggnaden sedan 1945 fram tills nyligen. I källaren inryms café och bageri.

Beskrivning: Större 1½ plans byggnad med brutet sadeltak.
Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. På
husets västra sida har en större rektangulär tillbyggnad uppförts på en grund av putsad betong. Tillbyggnadens tak fungerar som terrass med utgång från ursprungshusets övervåning.
Fasaden är klädd med vit locklistpanel. Fönstren är tvåluftsfönster vilka också finns i källaren. Under våren 2016 byttes
fönstren i tillbyggnaden till korspostfönster. På taket ligger rött
tvåkupigt lertegel.
Värden att bevara: De tydliga tillbyggnaderna som visar på
pensionatets utvecklingsfaser.
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Motivering och råd: Pensionatet har spelat en stor roll i
samhället och i näringslivet på Resö och har därför ett högt
samhällshistoriskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Bilden tagen våren 2016

Bilden tagen våren 2016

Myren 1:40
Oljeskär 7B
Byggår: 2004
Historia: Marken tillhörde tidigare Myren 1:6.
Beskrivning: Nytt hus i 2 plan. Fasaden är klädd med ockrafärgad stående panel och fönstren är av modell större och
oprofilerade.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9)

Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:8
Oljeskär 13
Byggår: 1914
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges där som fritidsbostad. Ursprungligen bestod av bostadshuset av bostadshus och lillstuga/verkstad. Tillbyggnaden åt
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väster fanns även 1974. Förstukvisten hade 1974 ett enkelt
skärmtak. Tidigare var bostadshuset ett mindre enkelhus med
entrén antingen på gaveln åt öster eller åt långsidan åt norr.
Huset byggdes om 1988.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på enkel bredd med källare. På fastigheten fanns två separata byggnader vilka har byggts
ihop och nu bildar en huskropp i u-form. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är sidohängda tvåluftsfönster med spröjs samt kvadratiskt gavelnockfönster i en av huskropparna. Fönsteromfattningarna är enkla
och oprofilerade. Fönstren är engelskt röda och omfattningarna är ockragula. På sadeltaket ligger tvåkupigt lertegel. Dessutom finns en tillbyggnad vid en av byggnadens kortsidor.
Denna tillbyggnad har pulpettak och liggande spröjsat fönster
samt två- och fyrlyftsfönster. Förstukvisten på ursprungliga
bostadshuset har sadeltak. Huset omges av en större trädgård
som avgränsas med häckar och en kallmurad stenmur.

Värden att bevara: Husens volym och proportioner, fönstrens utformning. De tydliga tillbyggnaderna som visar på husens utvecklingsfaser.

Motivering och råd: Huset är ursprungligen ett traditionellt
enkelhus. Byggnaden har förändrats mycket genom tillbyggnaderna, men har något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har även ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Myren 1:14
Oljeskär 15
Byggår: 1932
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Tillbyggnaden på husets östra sida har tillkommit efter 1974.

Beskrivning: Bostadshus i 1 ½ plan på enkel bredd med källare. Byggnaden är uppförd på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är sidohängda två- och treluftsfönster med
spröjs. Fönsteromfattningarna är vita och enkelt profilerade.
På byggnadens västra långsida finns en glasveranda/farstu. På
det brutna taket ligger tvåkupigt lertegel. En större tillbyggnad
i två plan finns på byggnadens östra långsida. Norr om bostadshuset ligger ett uthus med sadeltak och snedtäcka på öst-
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ra sidan. Dess fasad är klädd med vit träpanel och på taket
ligger tvåkupigt lertegel. Husen ligger i kanten av tallskog och
trädgården är terrasserad och avgränsad med hjälp av stenmurar.

Värden att bevara: Husets enkla bredd och proportioner,
det brutna taket, fönstrens utformning, förstun.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats med tillbyggnaden, men har ändå mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden är ett gott exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och
som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Fastigheten gränsar till en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Myren 1:13
Oljeskär 17
Byggår: Bostadshus 1924 (alternativt nybyggt 2009, osäkra
källor), Lillstugan 1926
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
var då ett enkelhus med en tillbyggnad i vinkel åt öster. Bostadshuset har genomgått renovering under senare tid, alternativt är huset nybyggt.

Beskrivning: Bostadshus i 1 ½ plan. Byggnaden är uppförd
på en gjuten grund. Fasaden är klädd med ny gul locklistpanel
med profilerad åslist. En gördelgesims avdelar fasaden. Fönstren är nya, pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupiga pannor. En frontespis finns på byggnadens västra
långsida. Till fastigheten hör också en mindre byggnad (Lillstugan) på en grund av betong. Byggnaden har vit plastpanel.
Fönstren är ospröjsade en- och tvåluftsfönster. På taket ligger
tvåkupigt lertegel. På byggnadens ena långsida finns en snedtäcka. Norr om lillstugan finns även ett garage och öster om
finns ett mindre uthus som är en fd sjöbod.

Värden att bevara: Motivering och råd: Kulturhistorisk bedömning: -
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Myren 1:24
Oljeskär 19
Byggår: 1970-talet
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som nybyggd bostad. År 1974 var huset omgivet av
mer tallskog än idag. Garaget är uppfört efter inventeringen.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med betonggrund. Fasaden
är klädd med asbestcementplattor. Fönstren är pivothängda
enluftsfönster med enkla ljusgrå fönsteromfattningar. På taket
ligger svart tegelliknande plåt. En utbyggnad finns på byggnadens östra långsida. Entrén är centralt placerad på den västra
långsidan och indragen under byggnadens sadeltak. Till fastigheten hör också ett garage med mörk träfasad och sidohängda
tvåluftsfönster. På taket ligger korrugerad svart plåt. Husen är
omgivna av en trädgård som är terrasserad med hjälp av stenmurar. Mot vägen är trädgården avgränsad med ett vitt
spjälstaket.
Värden att bevara: Husets småskaliga volym, avsaknad av
snickarglädje och spröjsade fönster.

Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fritidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod.
Kulturhistorisk bedömning: -

Myren 1:15
Oljeskär 4
Byggår: 1970-talet
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
anges då som nybyggd fritidsbostad.

Beskrivning: Bostadshus i en plan på gjuten grund. Fasaden
är klädd med svart fjällpanel. Fönstren är sidohängda, ospröjsade en- fyrluftsfönster samt nockfönster. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. Såväl fönster som omfattningar
är vita. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset ligger tumed
strandkanten och omges av en mindre trädgård, avgränsad mot
stranden med en häck.
Värden att bevara: Husets småskaliga volym, avsaknad av
snickarglädje och spröjsade fönster, det gula fasadteglet vid
altanen, fjällpanelen.

Motivering och råd: Huset har tillkommit i en tid när fri-
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tidshusen ännu skulle vara små och enkla. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär
så att det även i framtiden kan berätta om samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset ingår i en kulturhistoriskt
värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Myren 1:20
Oljeskär 2
Byggår: 1911
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
användes då som fritidsbostad. Vid inventeringen 1974 fanns
inte utbyggnaden åt väster utan endast ett taklyft. Fönstren
var då dels korspostfönster samt ospröjsade tvåluftsfönster.
Huset byggdes om/till 1990.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd på en murad grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Byggnadens fönster utgörs av
nya, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är profilerade. De rikligt utskurna överstyckena hålls
uppe av figursågade konsoler. På byggnadens östra sida återfinns en rikligt dekorerad glasveranda/farstu. Verandans tak är
klätt med takpapp. På byggnadens västra långsida finns ett
tillbyggt framskjutet mittparti. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Uthuset.

Värden att bevara: Husets volym och proportioner, verandan, uthuset.

Motivering och råd: Huset är ett traditionellt bohuslänskt
dubbelhus. Byggnaden har förändrats något genom senare tids
renovering och tillbyggnad, men har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas
i enlighet med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn
till husets ursprungskaraktär. Huset har ett arkitektoniskt värde. Huset har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Tigerhällan 1:2 - Tempo
Oljeskär 9
Byggår: 1915
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
inventeringen 1974 har byggnaden alltid varit konsumbutik.
1914 startade man Resö kooperativa som drev affären. Byggnaden byggdes ut 1950. 1974 var det ändå bara en mindre
tillbyggnad vilket gjorde att man fortfarande såg mer av ursprungliga bostadshuset. Då fanns det också ett magasin, byggt
1940, som låg strax nordväst om affären. År 1976 gjorde nästa
stora utbyggnad. Enligt äldre foto hade huset innan ombyggnationen på 1950 korspostfönster. På 1938 års ekonomiska
karta hette området Tiggarhällan.

Beskrivning: Byggnad som inrymmer livsmedelsbutik (Tempo). Ursprungliga byggnaden är ett bohuslänskt dubbelhus
och det har sedan en tillbyggnad på södra gaveln samt en större tillbyggnad åt väster. Fasaden på ursprungliga huset är asbestcementplattor och på tillbyggnaderna vit locklistpanel. På
taket ligger tvåkupigt lertegel respektive plåt. fönstren i ursprungliga huskroppen är nya, pivothängda fönster med
spröjsindelning.
Värden att bevara: De tydliga tillbyggnaderna som visar på
affärens utvecklingsfaser.

Motivering och råd: Affären har spelat en stor roll i samhället och i näringslivet på Resö och har därför ett högt samhällshistoriskt värde. Huset har även ett värde som ingående i
en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Tigerhällan 1:4
Resövägen 8
Byggår: 1930
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering och
användes då som fritidsbostad.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med brutet tak och med
källare. Byggnaden är uppförd på en gjuten och putsad grund.
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist.
Fönstren är nya, pivothängda med korspostindelning. Fönsteromfattningarna är enkla och profilerade. På byggnadens
västra sida finns en glasveranda/farstu med valmat tak. På taket ligger tvåkupigt lertegel. På fastigheten finns även en
mindre friggebod.
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Värden att bevara: Husets enkla bredd och proportioner,
det brutna taket, fönstrens utformning, förstun.

Motivering och råd: Byggnaden är ett exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1920-1930 och
som bär prägel av 1920-talsklassicismen. Byggnaden har förändrats något, men har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär
bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med
byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Huset har även ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 3:36
Resövägen 10
Byggår: 1920
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då

fanns det en uthuslänga där garaget ligger idag, samt en byggnad med valmat tak vid husets västra hörn. Mellan dessa uthus
var det ett plank med dörr. Uthuslängan rymde en verkstad
och förråd och byggnaden utmed gatan var en lillstuga. Det
fanns även ett uthus i berget öster om bostadshuset samt ett
utedass strax bredvid. Fönstren i bostadshuset var ospröjsade
tvåluftsfönster med undantag av gavelsido- och nockfönstren
som var spröjsade. Enligt muntlig källa ska detta hus tidigare
varit placerat på Torgelsholmen, strax nordost om Torgelsholmen 1:1. Det hade då lägre väggliv och traditionell parställd
fönsterplacering.

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är
uppförd på dubbel bredd med trästomme på en hög spritputsad grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist och avdelas med en profilerad gördelgesims. Fönstren
är nya, sidohängda tvåluftsfönster med spröjs. De sitter i par åt
väster. Huset har triangulära nockfönster och rektangulära,
spröjsade gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är oprofilerade. Överstyckena hålls uppe av figursågade konsoler. Utmed
byggnadens västra sida finns en glasveranda med brutna hörn
och balkong ovanpå. Utmed södra fasaden finns en större altan.På taket ligger tvåkupigt lertegel. På fastigheten finns även
ett rödmålat garage och ett större uthus. Huset omges av en
trädgård avgränsad och terrasserad mot gatan med en stenmur.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens utformning.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något under
1900-talet, men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet
med byggnadstraditionen på Resö samt med hänsyn till husets
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ursprungskaraktär. Huset har även ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:32
Hamnstigen 3
Byggår: 2013
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Då låg
det ett mindre hus i 1 plan med fasaden klädd med asbestcementplattor och taket klätt med korrugerad asbestcement,
troligen byggt på 1960-talet. Husets fasad var klädd med vit
träpanel och på taket låt svarta betongpannor. Trädgården var
terrasserad och det låg mindre uthus nedanför bostadshuset.
Utmed vägen var trädgården avgränsad med ett vitt brädstaket. Trädgården är numera helt förändrad. Det enda igenkännbara tecknet är tallen framför huset.

Beskrivning: Nytt bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd på en putsad betonggrund på berget. Fasaden är klädd
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är sidohängda tvåluftsfönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är
enkla och oprofilerade. Utmed byggnadens västra sida finns en
glasveranda med balkong ovanpå. Utmed södra fasaden finns
en större glasveranda med balkong ovanpå. Mellan verandorna
finns en större altan. På taket ligger tvåkupigt lertegel. På fastigheten finns även ett rödmålat garage med tvåkupigt lertegel
på taket.

Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: -

Resö 3:51
Hamnsundet 2
Byggår: 1909 (året får lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering. Enligt
muntlig uppgift från boende i området så är huset uppfört i
slutet av 1800-talet för att fungera som arbetsbostad åt sillsalteriarbetare (även Resö 3:71 uppfördes då, med samma funktion). Sillsalteriet låg strax norr om huset, där det idag ligger
sjöbodar.
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Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd på
enkel bredd på en putsad grund. Åt nordost finns en tillbyggd
snedtäcka. Huset är byggt i sk knopphusteknik, dvs det är
uppmurat med kapade plankbitar (ofta spillved från sågverk)
och lerbruk. Tekniken förekommer sporadiskt i hus utmed
kusten i Norra Bohuslän under 1800-talets senare del.
Fasaden är klädd med röd enkel locklistpanel. Fönstren är sidohängda två- och treluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. Fönstren har fönsterluckor.
På taket ligger enkupigt lertegel. Huset ligger vid hamnen och
har en mindre trädgård öster och norr om huset, avgränsad
med ett vitt spjälstaket mot gatan. På fastigheten finns även
en mindre gäststuga.

Värden att bevara: Husets småskaliga volym, stommen av
knopp.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats något, men
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om
samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset har ett
visst samhällshistoriskt värde som fd arbetarbostad från sillsalteriperioden. Husets byggteknik är kopplad till stenhuggeriepoken och typisk för Bohuslän i stenhuggarsamhällen men
kan även dyka upp i andra sammanhang. Huset har även ett
värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Resö 3:71
Hamnsundet 4
Byggår: 1909 (året får lagfart)
Historia: Fastigheten finns med i 1974 års inventering men
hade då beteckningen Resö 3:34. Enligt muntlig uppgift från
boende i området så är huset uppfört i slutet av 1800-talet för
att fungera som arbetsbostad åt sillsalteriarbetare (även Resö
3:51 uppfördes då, med samma funktion). Sillsalteriet låg
strax norr om huset, där det idag ligger sjöbodar. Huset hade
tidigare likadan volym som Resö 3:51 men höjdes år 1958 till
befintlig höjd. Vid 1974 års inventering var husets fasad klädd
med asbestcementplattor och på taket låg korrugerad asbescementskivor. Då fanns det en vedbod strax sydost om huset med ett vidbyggt utedass. Fastigheten Resö 3:34 ombildades omkring 2002 till nuvarande Resö 3:71 och 3:72. Fastigheterna ägs av barn till tidigare ägare av 3:34.
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Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd på
enkel bredd med en trästomme på en grund av kvaderhuggen
granit. Möjligen är stommen av knopp, liksom på Resö 3:51.
Fasaden är klädd med vit lockpanel. Fönstren är pivothängda
med mittpostindelning. Fönsteromfattningarna är enkla och
oprofilerade. På taket ligger svart pannliknande plåt. Utmed
södra och västra fasaden finns en altan. Huset ligger vid hamnen och har en mindre trädgård avgränsad med häck mot gatan. På fastigheten finns även ett par gäststugor, placerade i
slänten bakom bostadshuset.
Värden att bevara: Husets bredd som vittnar om tidigare
utformning.

Motivering och råd: Byggnaden har förändrats mycket, men
har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär så att det även i framtiden kan berätta om
samhällets utveckling under denna tidsperiod. Huset har ett
visst samhällshistoriskt värde som fd arbetarbostad från sillsalteriperioden. Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö
(6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Resö 3:72
Hamnsundet 6
Byggår: 2002
Historia: Fastigheten Resö 3:34 ombildades omkring 2002
till nuvarande Resö 3:71 och 3:72. Fastigheterna ägs av barn
till tidigare ägare av 3:34.

Beskrivning: Bostadshus i 1 plan. Byggnaden är uppförd med
regelstomme på en putsad grund av betong. Fasaden är klädd
med blågrå lockpanel. Fönstren är nya sidohängda tvåluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Huset ligger vid
hamnen och omges av en en större altan. På fastigheten finns
även den äldre vedbod som tidigare låg på 3:34 (nuv 3:71).
Värden att bevara: Motivering och råd: Huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: -
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Resö 3:60 -2, 3:59
Hamnsundet
Byggår: 1950Historia: Under den senaste sillfiskeperioden, 1877-1904,
fanns det på Resö fjorton sillsalterier, varav fem till sex låg vid
själva hamnen. Dessa hette Kyrkan, Finkan, Hinkan, Minkan
och Törrebo (BM rapport 2012:43). På äldre foto från 1920talet kan man se tre större magasin, med långsidan mot vattnet, i höjd med Resö 3:32, Hamnstigen 3. Det sista sillsalteriet
revs på 1930-talet och då anlades också en ny hamn, färdig
1935. Delar av strandkanten fylldes ut och en T-brygga samt
tre stenpirar anlades.Vid tiden hade 26 fiskebåtar hemmahamn här. (BM rapport 2012:43) Någon gång mellan 1970
och 1985 byggdes södra inloppet igen med en brygga som leder över till Hamneholmen. De större bodarna i södra delen
av hamnen låg innan dess direkt vid vattnet. Vid marinarkeologisk utredning 2011, utförd av Bohusläns museum hittades
och registrerades fem nya lämningar av arkeologiskt intresse.
Två fartygslämningar, barlasthögar, kulturlager med fynd av
ben, bordplanka och rödgods samt ett stenfundament. Stenfundamentet ligger mellan hamnens mynning och sjösättningsrampen och består av stora huggna stenar. Troligen har
fundamentet använts under sillperioden. (BM rapport
2012:43). Vägen till hamnen gick tidigare via Hamnstigen
(därav namnet) bakom Resö 3:32. Idag återstår en stig/gångväg mellan husen. De flesta sjöbodarna har byggts efter 1950talet. Enligt vykort från 1970-talet så kan man se att en del av
bodarna var målade i vita/ljusgrå kulörer.

Beskrivning: Hamnområde med sjöbodar, främst i två grupperingar. Sjöbodarna ligger, med ett undantag, med gavlarna
mot vattnet. Övervägande av fasaderna är klädda med rödmålade lock- och locklistpanel. En är klädd med grågrön plåt och
en är målad i en gulbrun kulör. Takmaterialet varierar, tvåkupigt lertegel, pannliknande och korrugerad plåt finns representerat.

Värden att bevara: Byggnadernas tydliga verksamhetsutformning där lokalerna framförallt är praktiska och ska fungera för en sjöanknuten verksamhet.

Motivering och råd: Bodarna har ett samhällshistoriskt värde såsom verksamhetslokaler och som representanter för den
fiskenäring som varit betydelsefull för samhället. Byggnaderna
har även ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull
miljö (6:9).

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Resö 3:70 - Hamnmagasinet
Hamneholmen
Byggår: 2000
Historia: Initiativet till Hamnmagasinet togs av Resö samhällsförening. De byggde fastigheten och de äger den än idag.
Byggnaden byggdes till 2003.

Beskrivning: Större byggnad med två huskroppar samt en
tillbyggnad åt nordväst. Byggnaden inrymmer restaurang och
vandrarhem. Huset är delvis anpassat till berget och uppfört
med regelstomme på en grund av betong. Fasaden är klädd
med röd locklistpanel. Fönstren är vita, pivothängda med
spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och
oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden ligger på Hamneholmen, väster om Resö hamn och man kommer dit till fots via en stenpir.

Värden att bevara: Motivering och råd: Fastigheten gränsar till i en kulturhistoriskt värdefull miljö (6:9).
Kulturhistorisk bedömning: -
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5.14 Sammanställning av I- och II-klassade byggnader
Kragenäs

Klass I
Kragenäs 1:11

Adress
Kragenäs fd järnvägsstation

Sida
24

Kragenäs 1:4 (gårdsmiljön och de övriga Kragenäs gård 1, 3, 5
byggnaderna norr om landsvägen

27

Lurs Hogar 1:8

Lurs-hogar 2

21

Skälleröd 1:19

Lur Skälleröd 4

23
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Kragenäs 1:12

Klass II

Adress
Kragenäs gård 6

Adress
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Sida
25

Sida

Lurs Hogar 1:11

Lurs-hogar 1

22

Lurs Hogar 1:7

Lurs-hogar 5

20

Lurs Hogar 1:9, 1:10

Lurs-hogar 3

22
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Klass I

Adress

"202

Sida

Galtö 2:123

Galtö södra 213

54

Galtö 2:134 (ladugården)

Galtö södra 43 - Asparna

33

Klass I-II

Adress

Sida

Galtö 2:112

Galtö södra 60

50

Galtö 2:92 (gårdsmiljön)

Galtö södra 121, 123

34

Galtö 2:93

Galtö södra 63,65 -Lid

39

Klass II

Adress

Sida

Galtö 1:10

Galtö norra 137

45

Galtö 1:11 (gårdsmiljön)

Galtö norra 135

46

Galtö 2:106

Galtö södra 54

47

Galtö 2:110

Galtö södra 59- Kroken

41

Galtö 2:31

Galtö södra 52

46

Galtö 2:40

Galtö södra 93

39

Galtö 2:5

Galtö södra 85

42

Galtö 2:51

Galtö södra 53

31

Galtö 2:85

Galtö södra 47 - Liane

32

Galtö 2:90

Galtö 41

30
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Norra Resö

Klass I
Resö S:7

Klass I-II

Adress
Torgelsholmen

Adress

Sida
72

Sida

Resö 1:23

Torgelsholmen 6 - Gropen

59

Resö 1:56

Torgelsholmen 10

65

Resö 2:42

Gamla skolan

75

Resö 3:6 (gårdsmiljön)

Norrgård 3

75

Resö 5:27-2 (smedjan, gårdsmiljön)

Torgelsholmen 9

63

Resö 9:1

Torgelsholmen 7

60

Torgelsholmen 1:1, 2:1, 3:1

Torgelsholmen 20

71

Klass II

Adress

Sida

Myren 1:3

Torgelsholmen 18

68

Myren 1:7

Torgelsholmen 14

67
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Adress
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Sida

Resö 1:32 (gårdsmiljön)

Torgelsholmen 8

62

Resö 12:54

Hogen

74

Resö 19:1 (skolhuset)

Torgelsholmen 15

70

Resö 3:6 (bostadshuset)

Norrgård 3

75

Resö 5:4, 1:13

Österöd

55

Resö 7:1

Torgelsholmen 16

68

Resö 8:69 (gårdsmiljön)

Östergård 1

77

Torgelsholmen 4:1

Torgelsholmen 12

66
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Klass I

Adress

"206

Sida

Resö 2:11,(ekonomibyggnaderna,
snickarboden, gårdsmiljön)

Stenane 1

89

Resö 2:28

Backekällan7 - Rispgård

83

Resö 3:44

Resö kyrka

88

Resö 4:15

Klovan 1

82

Resö 4:2

Uppegård 1

91

Resö 8:69-3

Uppegård

95

Klass I-II

Adress

Sida

Resö 2:27

Backekällan 8 -Backkällhagen

83

Resö 2:63

Backekällan 5B

81

Resö 4:20

Uppegård 4

93

Klass II

Adress

Sida

Resö 1:31 (lillstugan,
ekonomibyggnaderna, gårdsmiljön)

Stensmyren 1

97

Resö 10:1

Backekällan 4 - Båteklåvan

80

Resö 15:1

Uppegård 3

92

Resö 2:10 (bostadshuset)

Stenane 1

89

Resö 2:40

Backekällan 14 - Karlsvik

86

Resö 2:63

Backekällan 5

81
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Klass I

Adress

"208

Sida

Resö 1:82 - Johans gård

Johans väg 2

114

Resö 14:8 (källarvinden)

Gårdsviksvägen 31

166

Resö 2:18 -2

Gårvik

161

Resö 2:52

Gårdsviksvägen 23

160

Resö 4:12

Lönntåg 2 - Solliden

100

Klass I-II

Adress

Sida

Resö 1:27

Holmsbacken 9

108

Resö 14:1 (sjöbodarna)

Gustavsbukten

172

Resö 2:35

Gårdsviksvägen 27

162

Resö 2:37

Gårdvik 3

169

Resö 2:46

Gårdsviksvägen 31

164

Resö 3:29

Gårdsviksvägen 12

154

Resö 3:47

Berget 1

177

Resö 3:66

Mariavägen 1

112

Resö 4:22 (bostadshuset)

Holmsbacksvägen 23

118

Resö 4:34

Holmsbacken 14

99

Resö 4:50

Holmsbacken 12

122

Resö 4:8

Holmsbacken 10

123

Klass II

Adress

Sida

Resö 1:52

Hansavägen 6

168

Resö 14:12

Mariavägen 1

174

Resö 14:8 (fritidshuset)

Gårdsviksvägen 31

166

Resö 18:1

Lönntåg 3

101

Resö 2:36, 1:34

Hansavägen 11

167

Resö 2:43

Hansavägen 7

166

Resö 3:28

Bryggan 5

156

Resö 3:42

Berneby 8

149

Resö 3:60

Berneby 1

152

Resö 3:67, 3:12

Berneby 3

151

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Kragenäs - Galtö - Resö

Klass II

Adress
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Sida

Resö 4:14

Lönntåg 1

100

Resö 4:21

Holmsbacken 1

119

Resö 4:35

Holmsbacken 5

120

Resö 4:44, 4:27 mfl (de ursprungligaste
husen)

Holmsberget 3-18

116

Resö 5:14

Holmsbacksvägen 21

111

Resö 8:45, 8:46 mfl (de ursprungligaste
husen)

Flobevägen, Holmsbacken mfl

126
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Klass I

Adress

"211

Sida

Myren 1:17

Resövägen 7

181

Myren 1:6 -Resö pensionat

Oljeskär 7A

186

Vallbostrand 1:1 (bostadshuset)

Vallbostrand 16

140

Klass I-II

Adress

Sida

Myren 1:14

Oljeskär 15

188

Myren 1:21

Hamnstigen 4

184

Myren 1:23

Hamnstigen 1

183

Myren 1:4

Hamnstigen 2

181

Resö 3:51

Hamnsundet 2

194

Tigerhällan 1:4

Resövägen 8

192

Vallbostrand 1:2

Vallbostrand 14

141

Klass II

Adress

Sida

Myren 1:10

Resövägen 1

130

Myren 1:16

Resövägen 4,6

178

Myren 1:20

Oljeskär 2

191

Myren 1:27

Myren 1

139

Myren 1:8

Oljeskär 13

187

Resö 1:41

Övre Myrenvägen 2

132

Resö 12:57 mfl (de ursprungligaste
husen)

Vallbostrand 3B och Romleborg
1-85

135

Resö 3:43 (uthusen)

Justinbacken 1

105

Resö 3:46

Vallbostrand 1

134

Resö 3:60-2, 3:59 (sjöbodarna)

Hamnsundet

196

Tigerhällan 1:2 -Tempo

Oljeskär 9

191

Vallbostrand 1:3

Vallbostrand 12

143

Vallbostrand 1:5

Vallbostrand 18

140
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6. Inventerade kulturmiljöer
Nedan utvalda kulturhistoriska miljöer har valts ut i åtanke på bebyggelsens utformning gällande husens placering, omkringliggande miljö samt landskapets karaktär. Klassningen utgår från ett helhetsperspektiv där såväl välbevarandegraden på husen som bebyggelsestrukturer vägts in. Inom miljöerna
ligger även hus som har fått lägre klassning då eventuella förändringar på dessa påverkar miljön runtomkring.

Kragenäs

Galtö
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6.1 Kragenäs
Beskrivning: Miljön utgörs av Kragenäs gård med tillhörande
mark, det f d barnhemmet på Hogar, det f d stationshuset och
den f d barnvaktarstugan. I anknytning ligger även Skälleröds
gård som periodvis användes som gästgifveri och tingshus.

Motivering och råd: Alla byggnader har samhällshistoriska
värden.
Kragenäs gård (Kragenäs 1:4)

F d järnvägsstationen (Kragenäs 1:11)

Kulturhistorisk bedömning: Klass I

F d banvaktarstugan (Skälleröd
1:19)

F d storstugan vid Wockatz barnhem
(Lurs Hogar 1:8)

6.2 Södra Galtö
Beskrivning: Gården Södra Galtö ligger längst österut i det

Åkermark med gården Södra Galtö i
bakgrunden.

öppna området med åkermark som sträcker sig över västerut
över ön. Gården finns med i fornminnesregistret med RAÄnr
Lur 415:1 som by/gårdstomt på karta från1801. Utmed åkrarnas kanter, vid berg och skog ligger bebyggelsen som har förtätats under 1900-talet. Befintliga hus är från 1860-2000-tal
med tyngdpunkt på perioden 1900-1960.

Motivering och råd: Den öppna åkermarken mellan husen
och gårdarna minner om landskapet under Galtös tidiga bebyggelsehistoria. Åkermarken bör inte bebyggas. Om det ska
byggas mer bör husen ligga utmed kanterna för att sikten ska
vara fri även i fortsättningen. Observera att de befintliga
byggnaderna inte klassas som fornlämning (med automatiskt
lagskydd i Kulturmiljölagen) även om det finns en gårdstomt
registrerad på platsen.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
Åkermark med några av husen utmed
norra kanten.
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6.3 Nordgård, Uppegård mm
Beskrivning: Öppen jordbruksmark med gårdar runtom-

Åkermark med gårdarna på Norrgård
(Resö 8:69 m fl).

kring. I detta område ligger öns ursprungliga gårdar som ägde
Resös all åkermark och skog vilken senare styckats av allteftersom. En by/ gårdstomt från 1810 är registrerad i fornminnesregistret (fmis RAÄ-nr Lur 416:1) på platsen för fastigheterna 3:6, 3:69, 8:69. Befintliga hus är från perioden
1850-2000-tal. Observera att de befintliga byggnaderna inte
klassas som fornlämning (med automatiskt lagskydd i Kulturmiljölagen) även om det finns en gårdstomt registrerad på
platsen.

Motivering och råd: Den öppna åkermarken mellan husen
och gårdarna minner om landskapet under Resös tidiga bebyggelsehistoria. Åkermarken bör inte bebyggas. Om det ska
byggas mer bör husen ligga utmed kanterna för att sikten mot
jordbrukslandskapet ska vara fri även i fortsättningen.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Åkermark med gården Österöd (Resö
3:74 m fl).

Åkermark med gårdarna på Uppegård
(Resö 2:10 och 4:20).

6.4 Torgelsholmen
Beskrivning: Äldre bebyggelse vid den tidigare porten in till
Resö. Den första fiskehamnen på Resö. Befintliga byggnader
är från perioden 1870-2000-tal med tyngdpunkt på
1900-1930-tal. I miljön finns även den f d skolan samt mindre
sjöbodar som ligger längst ut på udden, på berget. Dessa ligger
på en samfällighet som ägs av gårdarna på Resö.
Ett par av de små sjöbodarna på samfälligheten på Torgelsholmen).

Ett av de äldsta husen på Torgelsholmen.
(Torgelsholmen 1:1, 2:1, 31)

Motivering och råd: Miljön har ett värde som den första
hamnen samt att här ligger mindre tidigare strandsittarbostäder. Med skolan och affär var denna miljö tidigare mer offentlig än vad den är idag.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Den f d folk- och småskolan (Resö 19:1)

6.5 Lönntåg
Beskrivning: Äldre fiskarbebyggelse bestående av fyra bohuslänska enkel- och dubbelhus på en smal remsa mellan berget
och vattnet på Resös sydöstra sida. Husen är byggda mellan
1880-1914.

Motivering och råd: Denna miljös främsta värde ligger i huResö 4:34

sens placering som främst var tänkt att nås via vattnet och inte
via landväg. Miljön bör inte bebyggas utmed vattnet på ett
sätt så att det behöver göras en väg där.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Resö 4:12

Resö 18:1

Resö 4:14

6.6 Holmsbacken
Beskrivning: Äldre fiskarbebyggelse bestående av tre mindre
bohuslänska dubbel- och enkelhus riktade mot vattnet på Resös sydöstra sida samt en f d jordbruksfastighet med ett större
dubbelhus. Fastigheten utgjorde tidigare all mark utmed
stranden. Husen är byggda mellan 1876-1920.

Motivering och råd: De mindre husen bör inte byggas till så
Resö 4:50, 4:49, 4:8

att deras volym förändras. Marken mellan husen och vattnet
bör lämnas fritt så att kontakten med havet inte tas bort.
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Kulturhistorisk bedömning: Klass II

6.7 Gårvik
Beskrivning: Två grupperingar av äldre bebyggelse i anknytning till stranden med mindre enklare sjöbodar. Miljöerna har
förtätats med både mindre fritidshus och större bostadshus.
Flera av byggnaderna har genomgått omfattande renoveringar.
Husen är byggda mellan 1856-2005.

Motivering och råd: Kopplingen mellan fiskarbebyggelse
Resö 2:37

och sjöbodar minner om tidigare strukturer. De äldre välbevarade husen bör behålla den traditionella utformning de har för
att man ska kunna förstå bebyggelsens utveckling. Sammanhanget bostad och sjöbod är också viktig att bibehålla.

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Sjöbodarna nedanför Resö 2:37 mfl.

Resö 2:52

Sjöbodarna nedanför Resö 2:52 mfl.

6.8 Mellan Holmsbacken, Berneby och
Gårvik
Beskrivning: Det inre landskapet på södra Resö domineras av
skog och mindre jordbruksmark och mellan områdena finns
stigar som knyter samman dem. Här är ett sådant område där
stigarna visar på ett ursprungligt sätt att ta sig emellan områdena. I miljön finns också fyra gårdar som brukat den öppna
jordbruksmarken.

Motivering och råd: Området bör inte bebyggas så att de
olika bebyggelseområdena byggs samman och blir till en enda
stor enhet. Viktigt att bibehålla känslan av småskalighet och
att man även i fortsättningen kan ta sig fram på de ursprungliga stigarna.

Kulturhistorisk bedömning: Klass II
Gångstig mellan Berneby och Holmsbacken
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F d gård med öppen åkermark framför
och tallskog bakom. (Mariavägen, Resö
3:14)

6.9 Oljeskär och Hamnsundet
Beskrivning: Den andra fiskehamnen som växte fram i slutet

Hamnen i Hamnsundet. Foto taget från
Hamnholmen.

av 1800-talet med en djuphamn. En upprustning och satsning
på denna hamn ledde till att ett centrumliknande område
med pensionat och affärer utvecklades och förtätades. Idag
utgör området öns centrum och samlingspunkt i och med
hamnen, livsmedelsaffären och Hamnmagasinet.

Motivering och råd: Miljön utgör en viktig del i Resös utveckling inom fiskenäringen. Karaktären som hamn bör bibehållas. Den äldre välbevarade bebyggelsens karaktär och utformning bör vårdas.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Sjöbodarna längst söderut vid hamnen.
Dessa låg, innan tillbyggnad av kajen, vid
vattnet.

Tempo, f d Konsum, tillbyggd i flera omgångar.

Resö pensionat ”Panget”.
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7. Allmänna rekommendationer
Kragenäs, Galtö och Resö präglas, som så många andra platser, av sina historiska näringar. Kragenäs av
häradshövdingar, gästgifveri, barnhem och kommunikationsleder, Galtö och Resö av jordbruk och
fiske men även delvis av turism. Uppfattningen av en kulturmiljös värde förändras över tid men just
idag är det ovanståendes grundvärde som är viktigt att bevara och berätta för kommande generationer så att de kan få inblick i äldre tiders levnadsvillkor, näringsliv, byggnadsstil och estetiska ideal, dvs
vad som uppfattats som mode under olika tider. Det innebär att bebyggelsen bör underhållas och
dess äldre karaktär bevaras. De byggnader som är uppförda i slutet av 1800-talet ska helst behålla
sina detaljer och sina karaktärer från senare delen av 1800-talet, liksom de som är uppförda under
första hälften av 1900-talet helst ska behålla sin utformning. I inventeringens utvalda kulturmiljöer
bör man ta hänsyn till specifika värden men trots detta kan det finnas utrymme för nybygge och förändringar. För nya hus eller hus som är ombyggda i sen tid är det dock viktigt att undvika sådana förändringar som förtar upplevelsen av kulturmiljöerna och upplevelsen av de välbevarade äldre husen.

7.1 Värna gatumiljön
Då bebyggelsen i Kragenäs och på Galtö och Resö inte består av regelrätta samhällen utan snarare av
jordbruksbebyggelse och fiskelägen som förtätats, är det också viktigt att ta hänsyn till det landskap
som finns mellan husen och bebyggelseklungorna. Landskapets utseende och förutsättningar har utgjort en av grunderna till den bebyggelsemiljö vi ser idag. Utrymmena mellan husen bidrar även det
till karaktären i området. Därför är det av betydelse att visa hänsyn till platsens förutsättningar, att
undvika utfyllningar, bortsprängning av hällar, nedtagning av för mycket skog, bygge på åkermark etc.

7.2 Se huset
Byggnader har alltid förändrats och utvecklats utifrån förändrade behov, förutsättningar och trender.
Vid om- och tillbyggnader är det dock viktigt att få grepp om husets ursprungliga form men även
hur det har förändrats genom tiderna och vad dess uttryck är idag. Lär känna huset, vilka grunddrag
har det? Är det ett hus med enkel utformning, rena linjer och takfall eller är det byggt med detaljrikedom, verandor och frontespiser. Olika tidsperioder har haft olika stilideal. Före 1880-talet och efter 1920-talet var det rena linjer som gällde, däremellan hade den sk schweizerstilen med lövsågerier,
snickarglädje sin storhetstid. Alla stilar har sina renässanser och återkommer med jämna mellanrum.
Det är därför lätt att fastna även i dagens trender, estetiska ideal och att vilja anpassa husen till dessa.

7.3 Värna originalet
Fasad och snickerier
Den äldre husfasaden och dess detaljer är svåra att återskapa. Paneltypen, locklistens form, klädselbrädornas bredd m m bidrar till stor del till det enskilda husets genuina intrycket. Finns det skador
behöver sannolikt inte hela fasaden bytas. På många äldre husfasader kan man utläsa skeden av reparationer och om- och tillbyggnader genom små variationer i panelen. Den äldre fasadklädseln är därutöver ofta utförd av bra virke. Panelerna har varierat under olika tidsepoker. Locklistpanelen är
starkt dominerande men finns i olika utföranden. Den vanligaste idag är åslisten och denna var vanlig
även på hus byggda före 1920. Variationer i underbrädornas bredd liksom på listens bredd är ett vanligt kännemärke för de äldre husen och bidrar till liv i fasaden. Hus byggda under 1800-talets mitt
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hade vanligen bredare locklist med en dubbel karnisprofil. På 1930-40-talen var det vanligt med en
svagt välvd översida. Senare har det varit vanligt att klä uthus, men även bostadshus, med locklistpanel med slätsågad list. Man bör som med mycket annat se till husets ursprungstid för att se vad som
passar bäst på just det huset. Varje samhälle har ofta några unika detaljer, oftast utformningen av fodren och vindskivorna. Detta kommer sig av att de lokala verksamma snickarna gärna ville sätta sin
egen personliga prägel.

Färgsättning
Det är svårt att ge generella rekommendationer om färgsättning. Det är inte så enkelt som att alla
hus var vita eller röda och då är det detta som gäller. Samhällena har, vad gäller färgsättning, haft en
stor variation på kulörer men inom vissa givna ramar. De vid tiden för bygget tillgängliga pigmenten
gav en begränsning som gjorde att kulörerna i de flesta fall var i harmoni. Äger man ett äldre hus och
vill vara helt säker på husets tidigare kulörer kan man göra en färganalys och på så sätt få lite vägledning i hur huset kan färgsättas.

Fönster
Ett fönsterbyte kan påverka ett hus uttryck markant då äldre fönsters profileringar samt ojämna glas
bidrar till ett skuggspel som nya fönster och plana glas inte ger. Det är också sällan det lönar sig energimässigt att byta, trots många fönstertillverkares råd. Äldre bågar med enkelglas och lösa innanfönster har energivärden jämförbara med ett nytt isolerglasfönster. Fram till omkring 1950-talet var fönstrens material och konstruktion generellt av mycket god kvalitet. Material till karm och bågar valdes
ut noga och bestod av kärnfura med särskilt höga halter av kåda och hartser, vilka har hög motståndskraft mot röta. Det traditionella fönsterhantverket gav fönster som med hjälp av någorlunda okomplicerat underhåll fick närmast obegränsad livslängd. Lite omtanke om ett äldre 1800-talsfönster som
till ytan ser rent bedrövligt ut kan därför enkelt öka livslängden. Om man har handlaget kan man,
efter påläsning, alternativt genomförd fönsterrenoveringskurs, renovera fönstren själv. Vill man hellre
anlita någon finns det seriösa fönsterhantverkare som kan få fönstren i nyskick. Väljer man ändå att
byta fönstren så välj ett mindre snickeri som kan utföra de nya fönstren helt i enlighet med de äldre. I
äldre fönster var bågarna smala. Fabriksmässigt tillverkade standardfönster har ofta såväl bredare som
tjockare bågstycken. Väljer du ändå att sätta in nya fönster, se över proportionerna så att fönstren blir
rätta i sina proportioner, såväl fönstren som helhet som rutorna. Välj sidohängda fönster med fasta
spröjsar och fast mittpost.

Takbeläggning
Teglet som takbeläggningsmaterial fick genomslagskraft under 1800-talet hos allmänheten. Enkupigt
tegel var det vanliga fram till 1920-talet då tvåkupiga pannor blev allt vanligare. Det har även förekommit andra beläggningar såsom falsad plåt (framförallt på större byggnader och i städerna), eternit
och tjärpapp. Betongpannor har funnits under hela 1900-talet men till att börja med i sparsam omfattning. Idag finns även tegelimiterande plåt. På hus äldre än 1920 bör det ligga röda enkupiga tegelpannor. Äldre lertegel bör bevaras och om så behövs ersättas med nytt lertegel. Man kan också
samla de gamla som fortfarande fungerar på ena takfallet och lägga nytt på andra. Betong och tegelimiterat plåttak ska helst undvikas i äldre miljöer.

Grundmuren
Hur och med vad grundmuren är murad säger oerhört mycket om husets historia då det är det som
minst har förändrats på ett hus. Skillnaden i stengrundens karaktär i olika delar av huset avslöjar ofta
olika tillbyggnadsskeden och är därmed ett gott stöd i att läsa en byggnad. Hus från första hälften av
1800-talet är oftast murad med fältsten. Senare under 1800-talet när stenindustrin startade uppför-
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des stenmurarna med huggna granitblock. Har huset en grund av betong är det byggt under andra
hälften av 1900-talet.

7.4 Miljöaspekter
Byggnadssektorn är en av de sektorer i samhället som kräver mest energi i produktion, transporter
och avfall. För att minska koldioxidutsläpp och energiåtgång behöver man inom detta område göra
ett flertal miljöbesparande åtgärder. Visst är det viktigt att minska uppvärmningskostnader men nog
så viktigt är det att försöka se till det man har. Byggmaterial kan återanvändas. Äldre material kan
med rätt underhåll hålla några årtionden till.
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http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
Lantmäterimyndigheternas arkiv:
14-TAN-624 Ägomätning Kragenäs, 1895
14-TAN-697 Övrigt Kragenäs, 1916
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14-LUR-21 Storskifte Södra Galtö, 1801
14-LUR-24 Storskifte Norra Galtö, 1804
14-LUR-131 Laga skifte, 1860
14-LUR-152 Laga skifte, Resö 1869
14-LUR-157 Övrigt Södra Galtö, 1876
14-LUR- 161: Laga skiftes karta Norr Galtö, 1877
14-LUR-163 Hemmansklyvning Norra Galtön, 1882
14-LUR-164 Hemmansklyvning Ressö Uppegård, 1884
14-LUR-181 Laga skifte Sör Galtö, 1898
14-LUR-183 Övrigt Ressö Nord-Öster och Mellangårdar, 1900
14-LUR-191 Övrigt Norra Galtön, 1907
14-LUR-201 Laga skifte 1/4mtl Resö Österg, 1/20mtl Resö Mellang., 1913
14-LUR-205 Hemmansklyvning Resö Mellangård Litt E, 1919
14-LUR-206 Hemmansklyvning Galtön Södra no2, 1920
14-LUR-210 Hemmansklyvning Södra Galtön, 1924
Lantmäteristyrelsens arkiv
N8 Över norra o södra Vikan, 1662 (Läns och Häradskartor, Göteborgs o Bohuslän)
Tanums socken Kragenäs nr 1 Geometrisk avmätning, 1708
Lurs socken Resö 1-5 Storskifte på inägor, 1800 och 1810
Rikets allmänna kartverks arkiv - Ekonomiska kartan, Västra Götalands län
Havstensund J131- 87NO, 1938
Lur J131-88NV, 1938
Tjärnö J131-93SO, 1938
Västbacken J133-9A5g79, 1977
Fjällbacka J243-51-1, 1843
Råssö J133-9A6g78, 1977
Överby J133-9A6h79, 1977
Inscannade vykort, fotografier.

Foto: Cecilia Wingård (2015-16) där inget annat anges.
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Bilaga 1

Fastigheter i rapporten

Sid

Sid

Galtö 2:91

44

Galtö 1:10

45

Galtö 2:92

34

Galtö 1:11

45

Galtö 2:93 -Lid

39

Galtö 1:9

44

Galtö 2:94, 2:120, 2:124

43

Galtö 2:104

36

Galtö 2:95 mfl (enl kartmarkering)

30

Galtö 2:105

37

Galtö 2:99, 2:100, 2:101, 2:129 mfl

42

Galtö 2:106

47

Kragenäs 1:11

24

Galtö 2:110 - Kroken

41

Kragenäs 1:12

25

Galtö 2:112

50

Kragenäs 1:4

26

Galtö 2:113

49

Lurs Hogar 1:11

22

Galtö 2:114

48

Lurs Hogar 1:7

20

Galtö 2:119

53

Lurs Hogar 1:8 -Körstugan

21

Galtö 2:123

54

Lurs Hogar 1:9, 1:10

22

Galtö 2:127

51

Myren 1:10

130

Galtö 2:128

37

Myren 1:11

107

Galtö 2:134 - Asparna

33

Myren 1:12

179

Galtö 2:17

52

Myren 1:13

189

Galtö 2:20

38

Myren 1:14

188

Galtö 2:31

46

Myren 1:15

190

Galtö 2:38

29

Myren 1:16

178

Galtö 2:39

51

Myren 1:17

181

Galtö 2:40

39

Myren 1:18, Resö 3:40 - ’Bageriet’

182

Galtö 2:41

37

Myren 1:20

191

Galtö 2:44 mfl (enl kartmarkering)

29

Myren 1:21

184

Galtö 2:5

42

Myren 1:22

107

Galtö 2:51

31

Myren 1:23

183

Galtö 2:6

40

Myren 1:24

189

Galtö 2:63

32

Myren 1:26

178

Galtö 2:64-84, 2:86-87

53

Myren 1:27

130

Galtö 2:85 - Liane

32

Myren 1:29

186

Galtö 2:88

43

Myren 1:3

68

Galtö 2:89

34

Myren 1:30

185

Galtö 2:90

30

Myren 1:32

179

Myren 1:37

145
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Sid

Myren 1:38, 1:35, 1:31, 1:28 mfl

131

Resö 1:82 - Johans gård

114

Myren 1:39

146

Resö 1:85, 1:86, 1:87

103

Myren 1:4

181

Resö 10:1

80

Myren 1:40

187

Resö 12:15

136

Myren 1:5

180

Resö 12:54

74

Myren 1:6 - Resö pensionat

186

Resö 12:57 mfl

135

Myren 1:7

67

Resö 12:6

139

Myren 1:8

187

Resö 12:61

136

Myren 1:9

145

Resö 14:12

174

Resö 1:20, 2:22

55

Resö 14:5

172

Resö 1:23

59

Resö 14:8

166

Resö 1:26

170

Resö 15:1

92

Resö 1:27

108

Resö 16:1

69

Resö 1:31

97

Resö 18:1

101

Resö 1:32

62

Resö 19:1

70

Resö 1:38, 1:37

132

Resö 2:10, 2:11

89

Resö 1:39

104

Resö 2:18 -1

162

Resö 1:40

64

Resö 2:18 -2

161

Resö 1:41

132

Resö 2:27

84

Resö 1:42

110

Resö 2:28

83

Resö 1:43

128

Resö 2:29

86

Resö 1:44

175

Resö 2:33

174

Resö 1:48

171

Resö 2:34

169

Resö 1:51

104

Resö 2:35

162

Resö 1:52

168

Resö 2:36, 1:34

167

Resö 1:54

109

Resö 2:37

169

Resö 1:55, 1:49, 1:50

105

Resö 2:39, 14:4, 14:9, 14:10 mfl

173

Resö 1:56

65

Resö 2:40

87

Resö 1:62

108

Resö 2:41

157

Resö 1:67, 1:68, 1:69, 1:70 mfl

116

Resö 2:42

75

Resö 1:74

113

Resö 2:43

166

Resö 1:75

114

Resö 2:44, 2:47, 2:56, 2:51 mfl

165

Resö 1:77

103

Resö 2:45

163

Resö 1:81

143

Resö 2:46

164
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Sid

Resö 2:49

85

Resö 3:56

151

Resö 2:50

92

Resö 3:6

75

Resö 2:52

160

Resö 3:60

152

Resö 2:53

159

Resö 3:60 -2, 3:59

197

Resö 2:59

159

Resö 3:61

156

Resö 2:60

84

Resö 3:64

155

Resö 2:63

81

Resö 3:65

57

Resö 3:14

176

Resö 3:66

112

Resö 3:23

138

Resö 3:67, 3:12

151

Resö 3:25

158

Resö 3:68

89

Resö 3:26

137

Resö 3:69

77

Resö 3:27

155

Resö 3:70 - Hamnmagasinet

198

Resö 3:28

156

Resö 3:71

195

Resö 3:29

154

Resö 3:72

196

Resö 3:30

183

Resö 3:73

173

Resö 3:31

161

Resö 3:74

57

Resö 3:32

194

Resö 3:75

58

Resö 3:35

146

Resö 3:76, 3:78

77

Resö 3:36

193

Resö 3:77

113

Resö 3:38

134

Resö 4:10

121

Resö 3:39

153

Resö 4:11

85

Resö 3:41

137

Resö 4:12

100

Resö 3:42

149

Resö 4:14

100

Resö 3:43

105

Resö 4:15

82

Resö 3:44 - Resö kyrka

88

Resö 4:18

124

Resö 3:46

134

Resö 4:19

125

Resö 3:47

177

Resö 4:2

91

Resö 3:48

148

Resö 4:20

93

Resö 3:49

148

Resö 4:21

119

Resö 3:50

147

Resö 4:22

118

Resö 3:51

194

Resö 4:23

122

Resö 3:52

150

Resö 4:32

115

Resö 3:53

150

Resö 4:34

99

Resö 3:54

59

Resö 4:35

120
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Sid

Resö 4:39, 4:41, 4:42, 4:43

121

Vallbostrand 1:2

141

Resö 4:48

119

Vallbostrand 1:3

143

Resö 4:49

124

Vallbostrand 1:4

144

Resö 4:5

117

Vallbostrand 1:7

141

Resö 4:50

122

Vallbostrand 1:8

142

Resö 4:8

123

Resö 5:14

111

Resö 5:27-2

63

Resö 5:30

61

Resö 5:31

61

Resö 5:4, 1:13

55

Resö 8:100

79

Resö 8:101

110

Resö 8:102

111

Resö 8:105

96

Resö 8:106

79

Resö 8:107

94

Resö 8:108

94

Resö 8:45, 8:46, 8:47, 8:48 mfl

126

Resö 8:5

80

Resö 8:6-8:43

97

Resö 8:69

78

Resö 8:69-3

95

Resö 8:76, 8:77, 1:64, 1:63 mfl

128

Resö 8:83, 8:82, 8:104, 8:85 mfl

127

Resö 8:89

96

Resö 9:1

60

Resö S:7

72

Skälleröd 1:19

23

Tigerhällan 1:2 - Tempo

192

Tigerhällan 1:4

192

Torgelsholmen 1:1, 2:1, 3:1

71

Torgelsholmen 4:1

66

Vallbostrand 1:1

140
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Bilaga 2

Ordlista fackuttryck
Brutet tak, mansardtak - en variant på sadeltak
med brutet takfall.
Burspråk - utbyggt fönsterförsett fasadparti.
Dubbelhus - hus på dubbel bredd, alltså en
dubbel enkelstuga, dvs som har två rum i
bredd. Totalt blev det då ett rum, kök samt
två mindre kammare. Dubbelhusen byggdes
bredare än enkelstugan vilket gjorde taket
högre och möjliggjorde inredning av
vindsvåningen. Det bohuslänska, eller västsvenska dubbelhuset är ett exempel på en
regional utveckling av denna husform. Det
blev vanligt i slutet av 1800-talet p g a bättre
ekonomi. Det dubbelhuset har förhöjt väggliv, så fler rum kunde inredas på andra våningen, samt byggdes bredare så att kamrarna blev rum.
Enkelstuga, enkelhus - benämning på en stuga,
ett hus i enkel bredd, dvs som endast har ett
rum i bredd. Vanligtvis består planlösningen
av ett rum och kök. Denna husform har varit
mycket vanlig bland allmogen i vår bebyggelsetraditions begynnelse. Oftast har dessa
hus fått tillbyggnader av olika slag, t ex en
snedtäcka.
Eternit - varumärke för asbestcement som är
fiberartat kristalliserade silikat. Det började
användas i stor utsträckning efter andra
världskriget, främst som hus- och takbeläggning och blev populärt för dess styrka och
förmåga att klara höga temperaturer. Totalförbjöds 1982.
Foder - kallas brädorna som spikas upp runt t ex
ett fönster för att dölja springan mellan vägg
och karm.
Fris - skulpterat eller målat fält som löper
vågrätt under taket på en vägg.
Frontespis - gavelliknande mittparti på en byggnads fasad. Lokalt kan man också säga frontlyft.
Fronton - en låg triangulär gavel över en portik,
en dörr eller ett fönster. Begreppet hämtat
från antika tempelbyggnader.
Fönsterluft - del av fönster som avdelas genom
mitt- eller tvärpost.
Fönsterpost - vertikal eller horisontal fönsterluftsskiljande del av fönsterkarm. Den verti-

kala posten kan benämnas mittpost och den
horisontella tvärpost.
Gavelröste - den övre triangelformade delen av
en byggnads kortsida som, anslutande till
takstolens form, bildas av takfallen och
ibland av ett horisontellt listverk vid dessas
fot.
Gavelsidofönster - mindre fönster placerat i gavelröstets nedre vinkel.
Gesims - krönande listverk på en fasad, ibland
löpande runt hela byggnaden, kransgesims
alt gördelgesims beroende på placering.
Husnummer - För att kunna föra bok över de
boende i husförhörslängderna så gavs (i vissa
samhällen) varje hus ett nummer. Om husägaren hade flera uthus, bodar el dyl lade man
till a, b, c m.m. för dessa byggnader. I regel
har de äldsta husen de lägsta numren och
allteftersom det tillkommit hus har de fått
nummer i sifferordning. Däremot har numreringen förändrats vid olika tidpunkter.
Hålkäl - list med konkav profil eller insvängd
övergång mellan två plana ytor.
Kallmur - mur vars fogar inte är utfyllda med
bruk.
Kanellyrer -grunda, konkava räfflor, vilka löper
vertikalt på skaftet till en kolonn eller pilaster eller på någon annan yta.
Kapitäl -avslut - översta delen av en pelare, pilaster eller kolonn.
Karnis - list med S-formad, d v s konkav-konvex profil.
Knopp - avkapade plankbitar, spillved från sågverk, som användes till husstommar genom
att de murades (liksom taktegelsten) med
lerbruk. Tekniken förekommer sporadiskt i
hus utmed kusten i norra Bohuslän under
1800-talets senare del.
Kolonner - är ett fristående vertikalt stöd, bestående av bas, skaft och kapitäl eller bara skaft
och kapitäl.
Kopplade fönster - fönster där inner- och ytterbågen är sammankopplade.
Korsplan - benämning på en planlösning som är
mycket vanlig i bl a västsvenska dubbelhus,
bestående av fyra rum placerade runt en central murstock.
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Korspostfönster - benämning på ett fönster med
fyra lufter och med mittpost och tvärpost
placerade så att de bildar ett kors.
Kvaderhuggen sten - massiva stenblock huggna i
fyrkant.
Källarvåning - som våning räknas källare, om
golvets översida i våningen närmast ovanför
ligger mer än 1,5m över markens medelnivå
invid byggnaden.
Locklistpanel - panel där underbräder spikas
med smala springor, över springorna spikas
smala läktbräder.
Lockpanel - panel där underbräder spikas med
breda mellanrum som sedan täcks med lika
breda lockbräder.
Lunettfönster - halvcirkelformat fönster.
Mezzaninfönster - låga fönster som ligger högst
upp på långsidans fasad, under takfoten. Begreppet kommer från ordet för en låg mellanvåning, halvvåning, vanligt på slott och
större herrgårdar. Fönstren kan också kallas
sidliggare.
Nockfönster - mindre fönster placerat i gavelröstets övre vinkel, nocken.
Pilaster - flat pelare, framskjuten ur väggen,
med bas och kapitäl.
Pivothängt fönster - fönster som öppnas genom
svängning runt vågräta tappar vid fönstrets
halva höjd.
Plankstomme - en väggkonstruktion med syll,
stående eller liggande plank, dvs trävirke
med minsta tjocklek om 45 mm samt minsta
bredd om 140 mm.
Profilerad plåt - (alt korrugerad) Plåt med karakteristisk profil, kan vara vågprofilerad eller
trapetsprofilerad.
Pulpettak - yttertak med lutning åt endast ett
håll.
Pärlspont - spontat hyvlat virke med en smal,
rundad, längsgående utbuktning nära kanten.
Regelstomme - en väggkonstruktion med syll,
stående reglar och hammarband av reglar,
dvs trävirke med tjockleken 34-63 mm och
bredden 70-125 mm.
Resvirke - en äldre träbyggnadsteknik som innefattar konstruktioner med stående virke.
Olika former av resvirke är palissadteknik,
stolpteknik och stavverk.
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Rundbågefris - list som är snidad med halvcirkelformade bågar i en lång rad. Vanligt förekommande i överkant fasaden som dekorativt avslut av fasadpanelen men kan också
förekomma som understycke mellan fönsterbräda och locklist i fönsteromfattningar.
Råspont - spontat virke med den bättre flatsidan
sågad och den andra grovhyvlad.
Räckverk, räcke - upprättstående konstruktion
av stänger vid trappa eller avsats.
Sadeltak - toppigt tak med två sidor. Den enklaste och vanligaste typen av hustak.
Snedtäcka - benämning för en typ av tillbyggnad, med eller utan väggar, med pulpettak
och i direkt samband med en huvudbyggnad.
Spontat virke - virke försedd med en utskårad
del (not) och en utstickande del (fjäder).
Fjädern ska passa in i noten på intilliggande
bräda.
Spröjs - list som delar in glasruta vertikalt eller
horisontalt utan att vara fönsterluftsuppdelande.
Stadsäga - före tillkomsten av 1970 års fastighetsbildningslag benämning på fastighet i
stad eller liknande som ej är tomtindelad.
Stolpverksstomme - en väggkonstruktion med
syll och hammarband samt stående stolpar
av odefinierade mått. Samma konstruktion
som i regelstommar men likadan teknik som
i timring. Har traditionellt använts vid bygge
av ouppvärmda hus, såsom ekonomibyggnader, uthus m.m.
Suterrängvåning, alt souterrainvåning - våning
som är belägen i en sluttning så att den delvis ligger under omgivande markyta och som
till någon del innehåller bostads- eller kontorsrum.
Svalgång, alt loftgång - en gång utmed huset,
indragen under tak, antingen öppen eller
med enkel oisolerad brädfodring.
Tandsnittsfris - list som är snidad så att den bildar en serie små kuber eller ”tänder” med
mycket smala mellanrum.
Takfall - taklutning
Takfot - nedersta kanten av yttertak.
Takkupa - liten utbyggnad på taket som innehåller fönster. Om takkupan bryter takfoten
har vi i föreliggande rapport använt taklyft
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respektive frontespis beroende på utformning.
Taklyft - en annan benämning på takkupa el
frontespis där taket är lyft för att ge plats åt
ett fönster och inte utgör en front.
Takutsprång, taksprång - den del av taket som
skjuter ut utanför ytterväggen, kallas även
takskägg eller takfot.
Taköverhäng - se takutsprång.
Timmerstomme - en väggkonstruktion med syll
och liggande timmer, dvs trävirke som har
minsta tjocklek 100 mm. Timmerstockarna
hålls ihop med trädymlingar och är sammanfogade över hörnen.
T-postfönster - benämning på ett fönster med tre
lufter (två nedre och en övre) och med
mittpost och tvärpost placerade så att de
bildar ett T.
Tvåkammarhusplan - en variant på dubbelhuset
(se ovan) men med köket liggande i mitten
med en kammare på var sida. På motsatt sida
mellan rummen ligger ofta en liten hall med
entré.
Tympanon - triangel- eller segmentbågeformat
gavelfält som omsluts av en frontons listverk.
Begreppet hämtat från antika tempelbyggnader.
Valmat tak - ett tak som har takfall även mot
husets kortsidor. Ett komplett valmat tak
ersätter husets gavlar dvs har fyra takfall
medan ett delvis valmat tak har en gavel i
form av en trapets.
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