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Antikvarisk slutbesiktning av fortsatt renovering av Viisterplana mejeri
(fiinster & diirrar) pi fast. Viisterplana 3:8,
Vdsterplanasn, Giitenekn, Vfrstergtitland.
Viistergdtlandsmuseumhar genom undertecknadfungerat som antikvarisk kontrollant vid renovering av fdnster och dtirrar mm pfl rubricerade byggnader. Med
anledningav att arbetenaavslutatshar slutbesiktningav renoveringsarbetet
utfrirts
den29 oktober 2003.N?irvarande
vid besiktningenvar flven dgaren,Lars Dahlberg,
och entrepreniiren,
GamlaHus.
MattiasForsbergfdr Bygghantverkama
Utfdrda dtgcirder i sammandrag
. Samtligafrinsterhar i erforderlig mfln tagits isiir, avglasatsoch gammalftirg avl?igsnats, rrjtskadadedelar utbytts, varefter fdnstren har frtermonteratsmed ursprungligt
eller iteranvlint gammalt blflst glas och Aff'a linoljekitt. Bflgar och karmar har
diirefter milats med linoljefiirg i ljus grfl umbra, fabrikat WIBO. Tidigare gjorda
montagelagningarmed smalaglasremsori enskildarutor har noggrantkopierats.'
. Ddr fcinstersuttit i stenmurhar nitskadadedelar av vissakarmar bytts ut.
. Pfl de flesta fdnsterhar nya galvaniseradefdnsterblecklika tidigare utfdrandemonterats.
. Pardtirrarnatill viistra husets(mejeriets)huvudingfinghar rengjorts,ilagats och
mfllatsmed linoljeftirg i ljus grfl umbra.
. Yfterd<irrenmot kOlnani ristrahusethar reparerats.
. I viistra husetstivervflningmot norr finns tre pivflhiingdaluckor av trii. De btda
luckorna pfr norra gaveln har nytillverkats med anvlindandeav begagnatvirke och
6teranviindningav ursprungligahandsmiddagflngiiirn och dvriga beslag,samt spikats
sammanmed smidd spik. Luckornahar samtidigtf<irsettsmed anslagoch nya bleck
av galvaniseradpllt har monterats.
. Till ytterligare vind- och sndskyddhar fdr de tre dppningarnanytillverkats innerluckor av trii, utformade som ordiniira frinsterluckorpi bandglngj?irn,och alltsf;
monteradepfr insidanav v?iggen.Dessaluckor kan fcirslagsvisl?imnasobehandlade.
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Ovrigt
Utdver ovanstflendearbeten,har ristrahusetstistra vtigg kompletteratsmed panel pfl
regelstommei mellerstapartiet,samtf<jrsettsmed ett smfirutigtiildre f<inster,tillvarataget av tigarenfrfln Riirstrandsfabriker i Lidkiiping, vilket bediimdeskunna ersiittp'
det som tidigare satt i dettalzige.Vidare har ddrrpn norr d[rom fdrsettsmed nj'karm.
I den mindre <ippningenovanftir ftinstret s<ideroin det paneladepartiet.harmuren
iterstlillts sl att en karm med briidlucka kunnat monterats.Vid besiktningenflterstod
att monteraen trtilucka med ett mindre frinster i gavelr<istetpfl <istrahusetsnorra
gavbl.
Fcirutomovanstlende arbetenhar genom iigarensftirsorg,byggnadernabcirjat rtidftrgas, samthar gr?ivningfiir dr?ineringoch vattenavledningpfrbtirjatsrunt hela anliiggningen.
Anmdrkning
Blecken till de tre luckorna pfl viistrahusethar blivit tillverkade i ett modernt utftirande som inte dverensstiimmermed husetskarakt[r. Felet observeradesliven av
entreprendrenoch skall riittastill.

Besiktningsutldtande
i ovan
Vid slutbesiktningenden 291102003 konstateradesatt renoveringsarbetena
relaterademoment var avslutade.Efter vad l[nsmuseet erfar har arbetenautfdrts viil
och i enlighet med museetsrekommendationer.Museet har fortltipandediskuterat
itgiirder med entreprenbren och iigaren. Utftirda arbeten godkflnns hlrmed frfln
antikvarisksynpunkt.
Utfrjrda arbeten kommer senare att redovisas i en slutbesiktningsrapportsom
och l?insstyrelsen.
uppr?ittasav undertecknadoch tiversflndstill fastighetstigaren
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