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Antikvarisk slutbesiktning av fortsatt renovering av vistra huset pi
Visterplana mejeri, fast. Visterplana 3:8,
Visterplana sn, Giitene kn, Vistergritland.

Vdstergcitlands museum har genom undertecknad fungerat som antikvarisk kontrol-
lant vid renovering av dels koket och bostadsrummet, dels skorsten och kakelugn pd
rubricerade byggnad. Med anledning av att arbetena avslutats har slutbesiktning av
renoveringsarbetet utfdrts den 6 november 2006. Ndrvarande vid besiktningen var
f,ven d.gama, Lasse och Biggan Dahlberg, och entreprenriren, Mattias Forsberg for
Bygghantverkarna Gamla hus.

Uforda dtgcirder i sammandrag
' Putsning av viiggar i kdket. De sedan nflgra 6r tillbaka reparerade timmerviiggarna i
koket har under 2006 putsats med kalkbruk pfl putsbf,rare av kycklingniit. Dessa
viiggar var vid renoveringsarbetets bcirjan putsade med kalkbruk och diirpfl tapetse-
rade, alltsfl ej lerklinade.
' Kokstaket har kliitts med nytillverkad piirlspflnt, lika som bostadsrummet (Bor-
gunda sflg), varefter en kiilad taklist har monterats, liksom nytillverkade fcinsterfoder
och golvlister.
' Kakelugnen i bostadsrummet har tagits ned i sin helhet och omsatts, varvid enstaka
sprtickta kakel ersatts med likviirdiga. Aterstflr den 6lll-06 att montera nflgra sot-
luckor av mdssingsplAt, samt en eldstadsfront av plflt.
' Skorstenen till bl a kakelugnen 6r ommurad fr6n vindsbjiilklaget till dess krcin, som
nu har utforts efter forebild fr6n ett fotografi frfln 1930-talet, de skorstenen f,nnu
hade ett murat krdn. Den nya skorstenen har sedan putsats med kalkbruk. Aterstflr
den 6/11-06 att forse skorstenskronet med ett ,qalvaniserat plAtbeslag.
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. Ventilationshuven pfl ostra husets tak har justerats med utbyte av nflgra jalusi-

brdder, samt f6rsetts med ny tiickning av galvaniserad plflt.

Besiktningsutldtande

Vid slutbesiktningen den 6111 2006 konstaterades att renoveringsarbetena i ovan
relaterade moment i huvudsak var avslutade. Undantag fdr de ndmnda detaljema vid
eldstad och skorsten.

Efter vad liinsmuseet erfar har arbetena utforts viil och i enlighet med museets
rekommendationer. Utforda arbeten godkiinns hiirmed frfln antikvarisk synpunkt.

Utf6rda arbeten kommer senare att redovisas i en slutbesiktningsrapport som
upprlttas av undertecknad och oversdnds till fastighetsdgaren och ldnsstyrelsen.
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