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Antikvarisk slutbesiktning av fortsatt renovering av Viisterplana mejeri
(fiinster & diirrar) pi fast. Viisterplana 3:8,
Vdsterplana sn, Giitene kn, Vfrstergtitland.

Viistergdtlands museum har genom undertecknad fungerat som antikvarisk kontrol-
lant vid renovering av fdnster och dtirrar mm pfl rubricerade byggnader. Med
anledning av att arbetena avslutats har slutbesiktning av renoveringsarbetet utfrirts
den29 oktober 2003. N?irvarande vid besiktningen var flven dgaren, Lars Dahlberg,
och entrepreniiren, Mattias Forsberg fdr Bygghantverkama Gamla Hus.

Utfdrda dtgcirder i sammandrag
. Samtliga frinster har i erforderlig mfln tagits isiir, avglasats och gammal ftirg avl?igs-
nats, rrjtskadade delar utbytts, varefter fdnstren har frtermonterats med 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
montagelagningar med smala glasremsor i enskilda rutor har noggrant kopierats.'
. Ddr fcinster suttit i stenmur har nitskadade delar av vissa karmar bytts ut.
. Pfl de flesta fdnster har nya galvaniserade fdnsterbleck lika tidigare utfdrande mon-
terats.
. Pardtirrarna till viistra husets (mejeriets) huvudingfing har rengjorts, ilagats och
mfllats med linoljeftirg i ljus grfl umbra.
. Yfterd<irren mot kOlnan i ristra huset har reparerats.
. I viistra husets tivervflning mot norr finns tre pivflhiingda luckor av trii. De btda
luckorna pfr norra gaveln har nytillverkats med anvlindande av begagnat virke och
6teranviindning av ursprungliga handsmidda gflngiiirn och dvriga beslag, samt spikats
samman med smidd spik. Luckorna har samtidigt f<irsetts med anslag och nya bleck
av galvaniserad pllt har monterats.
. Till ytterligare vind- och sndskydd har fdr de tre dppningarna nytillverkats inner-
luckor av trii, utformade som ordiniira frinsterluckor pi bandglngj?irn, och alltsf;
monterade pfr insidan av v?iggen. Dessa luckor kan fcirslagsvis l?imnas obehandlade.
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Ovrigt
Utdver ovanstflende arbeten, har ristra husets tistra vtigg kompletterats med panel pfl

regelstomme i mellersta partiet, samt f<jrsetts med ett smfirutigt iildre f<inster, tillvara-

taget av tigaren frfln Riirstrands fabriker i Lidkiiping, vilket bediimdes kunna ersiittp'

det som tidigare satt i detta lzige. Vidare har ddrrpn norr d[rom fdrsetts med nj'karm.

I den mindre <ippningen ovanftir ftinstret s<ider oin det panelade partiet.har muren

iterstlillts sl att en karm med briidlucka kunnat monterats. Vid besiktningen flterstod

att montera en trtilucka med ett mindre frinster i gavelr<istet pfl <istra husets norra

gavbl.

Fcirutom ovanstlende arbeten har genom iigarens ftirsorg,byggnaderna bcirjat rtid-

ftrgas, samt har gr?ivning fiir dr?inering och vattenavledning pfrbtirjats runt hela anliig-

gningen.

Anmdrkning
Blecken till de tre luckorna pfl viistra huset har blivit tillverkade i ett modernt ut-

ftirande som inte dverensstiimmer med husets karakt[r. Felet observerades liven av

entreprendren och skall riittas till.

Besiktningsutldtande
Vid slutbesiktningen den 29110 2003 konstaterades att renoveringsarbetena i ovan

relaterade moment var avslutade. Efter vad l[nsmuseet erfar har arbetena utfdrts viil

och i enlighet med museets rekommendationer. Museet har fortltipande diskuterat

itgiirder med entreprenbren och iigaren. Utftirda arbeten godkflnns hlrmed frfln

antikvarisk synpunkt.

Utfrjrda arbeten kommer senare att redovisas i en slutbesiktningsrapport som

uppr?ittas av undertecknad och tiversflnds till fastighetstigaren och l?insstyrelsen.

Kopia til l: Liinsstyrelsen Vdstra Gotaland, Kulturmiljiienheten, Mariestad
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