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Flygfoto över Vinninga.

Falkagården 3 sedd från sydväst.
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Det renoverade boningshuset sett från sydost.

Ladugården med gårdsplan
öster om boningshuset.

Ladugårdens vinkel mot
gårdsplanen.
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Ladugården sedd från sydost.

Ladugården sedd från
nordost.

Detaljbild. En av de små
luckorna i fasaderna.
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INLEDNING

En bebyggelseantikvarisk bedömning med fastställda värden syftar till att underlätta
beslut i detaljplanearbetet. Information om platsen och fastighetens kulturella värden
gör det förhoppningsvis lättare att ta ställning i frågor som uppkommer. Ett underlag
som detta ska bistå med att förklara de olika värden som ligger till grund för en kommande varsam hantering. En bebyggelseantikvarisk bedömning ska också vara till
hjälp vid eventuellt bygglov eller rivningsansökan, såväl för kommun som privatägare.
Processen kan därmed förenklas.
Vinninga ingår i en översiktsplan för Lidköping från 2018. Vinninga ska tillåtas att utvecklas med mer planlagd mark för bostäder och verksamheter. Det finns en ambition
om ca 200 bostäder i varierande boendeformer. Planläggning innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Detta motiveras med att marken behövs för att Vinninga ska kunna byggas ut på lämpligt sätt och att samhällsintresset för bostadsbebyggelse går före intresset av att jordbruksmark bevaras.
Kommunens har också ett Bostadsförsörjningsprogram som tillämpas från och med
2020. Programmet ger riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Det hanterar
bostadsutvecklingen på lång sikt och ska fungera som ett arbetsredskap med vägledande priciper för kommunens arbete med detaljplanering. I programmet beskrivs
Vinninga som en av de mindre tätorterna med goda förutsättningar för utveckling. I
programmet uttrycks att Vinninga bör byggas ut i takt med efterfrågan på bostäder.
Allmänt gäller Plan och Bygglagen. I 8 kap. skrivs att en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Det står också att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn
tas till dess karaktärsdrag.

BEBYGGELSEANTIKVARISK BEDÖMNING

En bebyggelseantikvarisk bedömning handlar om gångna tider, samhällsutveckling,
tidens ideal och livsvillkor. Upplevelsevärden som trygghet, identitet, trivsel och skönhet är viktiga aspekter i en värdering. Den handlar också om tekniskt kunnande, hantverksskicklighet och materialkännedom.
Ett objekt är en del av en miljö där enskilda värden ska definieras och på så vis bli
betydelsebärande. Tanken är ett synsätt som visar hänsyn till originalutförandet och
objektets förutsättningar vid val av åtgärder, metoder och material.
Att vårda den befintliga bebyggelsen skapar årsringar som ger liv och avläsbarhet.
Definierade kvaliteter ska tas tillvara och bli en tillgång för de som bor, lever och vistas där. Urvalet ska motiveras och vara en grund för hanteringen av byggnaden och
byggnadsmiljön.
Detta ska fungera som en bra utgångspunkt för de ställningstaganden kommunen behöver göra när det gäller fastigheten Sävare 26:1 som är bebyggd med ekonomibyggnader, vilka skulle kunna sammanföras med den fastighet som idag har beteckningen
Sävare 26:37.

BAKGRUND

Kommunen har köpt jordbruksfastigheten Sävare 26:1 till exploateringsområde. I
köpet ingick bostadshus och ekonomibyggnader. Enligt köpeavtalet skulle kommunen
sälja tillbaka bostadshuset och en liten ekonomibyggnad med en nybildad tomt om ca
1500 kvm, vilket också skedde. Detta var år 1985. Den nyblidade tomten fick fastighetsbeteckning Sävare 26:37. Tomten med befintligt bostadshus och ekonomibyggnad
är sedan dess privatägd.
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I dagsläget planeras det för en ny detaljplan där Sävare 26:1 och 26:37 ingår. I detaljplanearbetet ingår att göra en bebyggelseantikvarisk bedömning av de båda fastigheterna. De privata ägarna har önskemål om att få köpa del av kommunens fastighet
med ekonomibyggnader.

HISTORIK

Vinninga är ett av de samhällen som kom till i och med järnvägsdragningen mellan Lidköping och Stenstorp. Servicen i samhället var mycket god med bland annat
poststation, lanthandlar, små fabriker och verkstäder ov olika slag. Inom orten finns
också flera gårdar, varav den berörda Falkagården är en av dem. Det finns ytterligare
en gård som benämns Falkagården. Vinninga tillhör distriktet Sävare och är beläget
sydost om Lidköping. Vinninga samhälle är till största delen byggt på den ursprungliga
Falkagårdens mark (sockeninventeringen nr 121-130).
Falkagården är första gången omnämnd 1685, då som Falckagården. 1880 skedde en
hemmansklyvning av fastigheten Falkagården nr 8, Sävare 8:11 där även fastighetsbeteckningarna 8:13, 8:14, 8:15 och 8:16 bildades. Boningshuset som tidigare låg
på den skiftade fastigheten 8:13 byggdes 1945. Troligen har det funnits ett tidigare
boningshus i gårdsbildningen. Ladugården lär vara byggd tidigare än 1945. Sävare
26:37 är en tomtbildning som tillkom 1985, se under rubrik bakgrund. Det lär även ha
varit en hemmansklyvning av Falkagården redan 1858. Boningshus och garage ligger
alltså på den nya tomten, medans ladugården ligger på fastigheten Sävare 8:11 som
tillhör kommunen. Där finns också en separat byggnad som fungerat som svinhus.
Från början har boningshuset haft sin huvudentré mot nordväst. Den är i dag placerad
på motsatta sidan. Huset har nyligen totalrenoverats i sekelskiftsstil. Ekonomibyggnaden mittemot boningshuset är i dagsläget under ombyggnad till garage. Garaget
renoveras i samma stil som boningshuset.

EGENSKAPER
•
•
•
•
•
•

Var tidigare en del av en stor gård med mycket mark.
Är en av flera utspridda gårdar i Vinninga.
Är en tidigare jordbruksfastighet.
Gränsar till öppet jordbrukslandskap.
Har en för sin tid representativ arkitektur och gårdsstruktur.
Synliga spår av tidigare renoveringar och tillbyggnader finns.

BYGGNADSBESKRIVNING OCH VÄRDEN
Estetiskt
Falkagården 3 har sin infartsväg från Varavägen som leder genom Vinninga. Till vänster i nordväst nås man först av boningshuset med huvudentré i sydost. Mittemot boningshuset ligger garaget. Innanför tomten nås man av gårdsplanen och ladugården.
Ladugårdens L-form ramar in gården så att den får en sammanhållen struktur. Strax
intill ladugården i sydväst ligger ett tidigare svinhus. Detta hus har tillkommit senare
och bildar ingen enhet med den övriga gårdsstrukturen.
Boningshus och garage har renoverats på ett genomgripande sätt i sekelskiftsstil
med stående och liggande panel och en veranda vid huvudentrén. Huset har byggts
ut i nordväst med vad man kan kalla för en inbyggd veranda. Detta harmonierar
med huset på ett fint sätt och gör att man på håll fortfarande anar detta som husets
framsida. Hus och garage är målade i en ljus grågrön kulör. De nya, spröjsade tvåluftsfönstren är målade i vitt medans den glasade pardörren är målad i engelskt rött.
Boningshusets tak är klätt med tegelpannor, möjligen betongpannor. Verandorna har
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falsade rödmålade plåttak. Garaget har takpannor lika som boningshuset.
Ladugården som ligger sydost om boningshuset är placerad i öst - västlig riktning.
Den har en lägre vinkelbyggnad mot norr, troligen en tillbyggnad. Den ursprungliga
längan är byggd på ett traditionellt sätt där ladugårdsdelen är uppförd i tegel. I övrigt
är väggarna klädda med rödfärgade bräder. Byggnaden har flera slagportar och små
träluckor med smidda bladgångjärn. Fönstren i ladugårdsdelen är segmentbågade och
målade i en grön kulör. Övriga fönster är vita. Takstolarnas rundade tassar är synliga
under takfallet. De höga sadeltaken är klädda med eternint. I vinkeln mellan de båda
huskropparna finns ett diagonalt framspringande takfall med en stor slagport under.
Svinhuset som liksom ladugårdslängan ligger i öst - västlig riktning har slätputsade
fasader, avfärgade i vitt. Fönster och dörrar är av trä och målade i grönt. Vissa fönster
är av större modell med småspröjs, därutöver några mindre utan spröjs. Sadeltaket är
klätt med eternit.
Sammantaget kan sägas att boningshus och garage är i mycket gott skick och visar
en sekelskiftsarkitektur som snarare har anpassats till en förväntad gårdsmiljö än att
det renoverats efter det befintliga boningshusets förutsättningar. Som eventuellt kommande mangårdsbyggnad med kringliggande ekonomibyggnader fungerar detta väl då
det väsentligaste i sammanhanget är tydliggörandet av en mangårdsdel och en fädel/
ekonomidel. Ladugården som verkar vara intakt sedan byggnadstiden är en mycket fin
byggnad med originaldetaljer bevarade. Ladugårdsdelen i tegel talar sitt tydliga språk
och är en typisk och representativ byggnad för sin tid. Svinhuset är en enkel byggnad
som inte besitter några speciella arkitektoniska värden.
Som helhet är det den stora gårdsplanen inramad av ladugården med närliggande
boningshus och garage som är intressant. Dessa bildar tillsammans en typisk gård där
strukturen i sig har ett estetiskt och kulturhistoriskt värde. De båda träden framför
boningshusets inbyggda veranda är i sig välkomnande och signalerar om att detta en
gång varit gårdens framsida. De bidrar till gårdsmiljöns kulturhistoriska värde.
Byggnadstekniskt
Boningshuset med källare har en hög spritputsad sockel med källarfönster. Troligen
är husets stomme av stående plank då det är från 1945, det kan också vara murat.
Det har entraditionell rektangulär form med sadeltak. I huset finns en murstock med
en skorsten i tegel. Garaget är en ombyggnad av en äldre ekonomibyggnad. Byggnaden har ett stolpverk av timmer som vilar på betong pelare. Garaget har en nygjuten
platta på mark. Alla väggar är nya, så även taket.
Ladugårdens timmerstomme vilar på betongplintar. Den murade delen av ladugården
har ett gjutet betonggolv. Stolpverket av timmer är sammanfogat med skruv och mutter samt kraftiga spik. Tegelväggarna är murade i kryssföband. Fönster och dörrppningarna har segmentbågade valv. Utöver de båda dörrarna på långsidan fanns tidigare en öppning som har murats igen. En del av taket har råspont som ser relativt ny
ut, i övrigt ligger eternittaket direkt på takstolskonstruktionen.
Svinhuset har en murad betongsockel med väggar av blåbetong. Samtliga muröppningar är raka. Huset har takstolar av trä.
Sammantaget kan sägas att ladugårdens byggnadsteknik är traditionell och visar på
ett fint hantverk. Den är en god representant för sin tid. Ladugården i sin gårdsmiljö
har ett byggnadstekniskt värde. Den är intakt och med det har den också ett kulturhistoriskt värde värt att beakta. Vad det gäller svinhuset som är i mycket dåligt skick
så har detta ett begränsat kulturhistoriskt värde. Det är inte avgörande för förståelsen
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av gårdsstrukturen.
Att tänka på:
• Renovering av ladugården ska ske på ett varsamt sätt. Varsamt betyder att hänsyn
ska tas till byggnadens ursprungliga konstruktion och dess estetiska uttryck. Byggnadens portar och fönster ska få fortsätta vara i sitt ursprung, så även murverket.
Den igenmurade öppningen kan med fördel tas fram igen. Trädetaljer som behöver
bytas ut ska bytas till lika befintliga. Takmaterialet kan bytas utan att huvudintrycket påverkas väsentligt.
• Vid utföarande ska traditionella material lika de befintliga användas. Exempelvis
betong, murbruk och rödfärg.
• Det är utsidan på ladugården som ska bevaras i sitt nuvarande uttryck. Invändigt
kan man acceptera ombyggnader. Dock bör inte ingrepp i stolpverket göras.
• Gårdsstrukturen med gårdsplanen är viktig och ska behållas. Eventuella nybyggnader på tomten bör göras i tomtens utkanter och underordna sig gårdsstrukturen.
• Vad det gäller svinhuset så finns det inget bevarandevärde i detta, vilket således
betyder att det kan rivas om så önskas.
• Det finns träd som står för nära både bostadshus och ladugård. Dessa kan med
fördel tas ned, då de utgör ett tekniskt hot för byggnaderna. Dock ska de båda träden vid husets tomtgräns mot nordväst vara kvar, då de är talande för gårdsbilden.
• Vid kommande renoveringsarbeten är det alltid bra att upprätta ett åtgärdsprogram som förutom tekniska arbeten även tar hänsyn till kulturhistoriska aspekter.
• Ladugårdsbyggnaden bör förses med rivningsförbud.

SLUTORD

Vinninga samhälle är uppvuxet i jordbrukslandskapet, huvudsakligen på Falkagårdens
marker. För förståelsen av det historiska ursprunget är det väsentligt att en centralt
placerad gård som Falkagården får finnas kvar som ett vittnesbörd om detta. Det har
ett högt kulturhistoriskt värde att gårdsstrukturen med mangård och fägård är tydligt
avläsbar och att ekonomibyggnaden får behålla sin exteriöra karaktär, dess material
och kulörer.
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