6.7

Ö7 – Hamnekärret - Lössgård

Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora
Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen
är varierande med både äldre bebyggelse och nybyggda hus. Det finns både större och mindre
dubbelhus och ett par lagårdar. Nere i hamnen finns en mängd sjöbodar som ligger i ett band
längs med berget. Där finns också rester av ett stenbrott.

Bild nr 29 och 30. Bilden till höger är fastighet 1:18. Där bodde tidigare journalisten Annie Wehlin. I
bakgrunden skymtar man husen som ligger vid Hynnövägen. Bilden till höger är taget av Sverker Stubelius 1953
och Annie Wehlin skriver i en artikel i Bohusläningen att lagården som står i förgrunden troligtvis är från 1700talet. Den är numera riven men I bakgrunden ser man nuvarande Hamnebuktsvägen och husen som ligger längs
med den. Fotopunkt A respektive B

Bild nr 31 Hamnekärret. Vykort postat 1955.Fotopunkt C
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Hamnekärret. Foto taget från vägen till Sjöviken.
I förgrunden fastighet Lössgård 1:51
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Lössgård 1:17
Hamnebuktsvägen 1 (Kalvhagen)

Foto: Britta Bengtsson, 1998

Boningshuset är byggt före 1865, året då det
flyttades till platsen från Jored, Kville socken.
Den lilla farstukvisten är troligen byggd på 1870alt 1880-talet. Interiören är bevarad så när som på
två insatta eldstäder, kakelugn och öppen spis,
samt nytt golv i köket och två nya sommarrum på
den tidigare oinredda vinden. Huset har
timmerstomme och grund av putsad huggen
granit. Ljusgrön träpanel med locklist. Mörkare
gröna fönsterfoder, fönsterbågar och dörrar.
Enkupiga tegelpannor. På fastigheten finns också
en källarvind som ursprungligen var visthusbod
och numera förvaringsplats. Den är byggd
antingen 1867 eller 1872-73. Stenkällaren är
murad av natursten. Det finns också en ladugård,
byggd 1863, som numera innehåller snickarbod,
vedbodar och ett sommarrum. Lagårdens grund är
huggen granit i södra delen och plankor i norra
delen. Stommen är timmer i en fjärdedel av
byggnaden och stående bräder i resten.
Kulturhistorisk bedömning: I

Lössgård 1:40
Hamnebuktsvägen
Korsplanehus med parvis fönstersättning på
västra långsidan. Vit träpanel med locklist.
Ljusgrå fönsterfoder med konsolburna
överstycken. Vita fönsterbågar och vindskivor.
Enkupiga tegelpannor. Grunden av huggen granit.
Kulturhistorisk bedömning: I-II
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Lössgård 1:27
Hamnebuktsvägen 7 (Bäckebo)
Huset är byggt 1910. Fastigheten är avstyckad
från Lössgård 1:17. Virket köptes i Göteborg och
fraktades via båt till Hamburgö. Det hade tidigare
korsfönster, snickarglädje och spröjsade fönster
på verandan men detta byttes ut vid renoveringar
på 1960-70- och 80-talen.
Ljusgrå stående spontad träpanel på första
våningen, liggande på andra. Vita fönsterfoder,
vita fönsterbågar. Tvåluftsfönster utan spröjs.
Korsfönstren kvar i källaren och även
gavelsidofönstren är kvar. Huggen granitgrund,
granitpelare under verandan.
Kulturhistorisk bedömning: II

Lössgård 1:11
Korsplanehus med tvåluftsfönster utan spröjs. Vit
liggande spontad träpanel på första våningen,
stående med spetsar på andra. Huggen
granitgrund. Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning:II

Lössgård 1:38
Hamnebuktsvägen 21
Hus med brutet tak och glasveranda med
pardörrar och granittrappa. Vit träpanel men
locklist. Vita snickerier. Tvåluftsfönster med
spröjs. Tillbyggnad på baksidan åt norr med
kuverttak. Enkupiga tegelpannor. Huggen
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: I-II
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Lössgård 1:37
Hynnövägen 4 (Höjden)
Ursprungligen bostad för två stenhuggarfamiljer.
Dubbla ingångar, till källare och vind. Byggår
omkring 1900 och renoverat i äldre stil mellan
åren 1999-2005. Huggen granitgrund. Vit
(bruten) träpanel med locklist. Gröna fönsterfoder
och bågar. Vita vindskivor med dekor. Tillbyggd
farstu på östra gaveln med frontpulpettak.
Enkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Lössgård 1:44
Bergavägen
Liten stuga, troligen enkelstuga. Grön träpanel
med locklist. Vita fönsterfoder och fönsterbågar.
Tvåluftsfönster med spröjs. Tillbyggd öppen
veranda på västra gaveln, glasveranda på östra
gaveln md pulpettak. Målad granitgrund.
Enkupiga tegelpannor. Bakom detta hus ligger ett
nyare hus i ungefärlig samma storlek. Bägge
finns på äldre foto (se bild nr 29).
Kulturhistorisk bedömning:II-III

Lössgård 1:20
Hamnebuktsvägen 24
Byggt på 1800-talet ombyggt på 1940-talet.
Troligtvis byggt på annan plats och uppsatt på
nuvarande. Glasveranda med balkong ovanpå, på
västra gaveln. Vit träpanel med locklist. Blå
fönsterfoder och hörnbräder. Vita fönsterbågar
och vindskivor. Granitgrund. Tvåkupiga
tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: III
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Lössgård 1:18
Lössgård
Korsplanehus med litet taköverhäng. Röd
trräpanel med locklist. Vita fönsterfoder och vita
tvåluftsfönster med spröjs. Flera uthus. Tidigare
journalisten Annie Wehlins hem. Ser likadant ut
som på äldre foto (se bild 29)
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Lössgård 1:52
Bergavägen
Huset gömmer sig inne i en lummig trädgård,
strax innan backen som går över till Sjöviken.
Ljusgul träpanel med locklist. Vita fönsterfoder,
vita treluftsfönster med spröjs. Enkupiga
tegelpannor. Skrotstensgrund. Lagården på nedre
bilden hör till fastigheten. Den har röd träklädsel
och enkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: III

Lössgård 1:51
Huset är det sista innan man kommer ner till
hamnen. Korsplanehus med vit träpanel med
locklist. Vita treluftsfönster utan spröjs och vita
fönsterfoder. Tillbyggd öppen veranda med
korrugerat plasttak på östra långsidan och liten
tillbyggnad på västra långsidan med plåttak.
Kulturhistorisk bedömning: III
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