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ANNE MARIE Hoel tycker det är tråkigt att Malmö inte är mer
aktsam om sina gamla villaområden.

DET ÄR noga med detaljerna. Här har husägaren vinnlagt sig
om att göra ett tidstypiskt plank.

FÖRMODLIGEN HAR de här två husen sett likadana ut när de byggdes. Men genom att sätta på vindskivor och bräder på gavlarna har huset till höger fått en helt annan karaktär.
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Kulturvärden göms bakom
nya fasader och blanka tak
RENOVERING. För snart

HÄR HADE den ursprunglige husbyggaren haft svårt för att
hitta hem.

OLJEKRISEN PÅ 70-talet gjorde att många villaägare isolerde sina hus utifrån och klädde dem med tegel.

ETT RART hus på flera sätt. Men se hur takkupan bryter mot
den övriga extriören.

FÖRÄNDRAT TILL oigenkännlighet. Här finns inte mycket av
den ursprungliga arkitekturen kvar.

hundra år sedan anlades
det flera villaområden i
Malmö. Husen som byggdes var ofta så kallade
egnahemshus. Mindre
enfamiljshus som arbetare och medelklass hade
råd med. Typiska områden är Håkanstorp och
Västra Kattarp.
SEDAN DESS har det skett
flera ägarbyten där varje ny
generation verkar ha gjort
sin om- och tillbyggnad.
Hade det varit möjligt för de
ursprungliga husbyggarna
att komma tillbaka hade
några av dem haft väldigt
svårt för att hitta sina gamla hem.
Och förändringarna fortsätter. På senare tid är det
några hus som helt har bytt
utseende och karaktär. Inget av de ursprungliga finns
kvar.
Vi ställde oss två frågor:
• Hur ska man renovera
utan att begå våld på den
tidstypiska arkitekturen?
• Vad tycker Malmö stad?

– Den så kallade oljekrisen på 1970-talet var en stor
olycka. Många husägare valde att tilläggsisolera sina hus
utifrån. Man klädde fasaderna med tegel och byggde
bort mycket av det som var
karakteristiskt för de här
husen, säger Anne Marie
Hoel, som är arkitekt och
driver den egna byrån ”Anne
and the Architects AB”.
HON ARBETAR mycket
med om- och tillbyggnader
på villor. Och numera även
på fritiden. Nyligen köpte
hon en gammal skånelänga
på Söderåsen som hon håller på att renovera.
Vi står framför två hus, som
antagligen har varit likadana
från början. Det ena huset är
renoverat på ett sätt så att
dess ursprungliga karaktär
finns kvar. Medan det andra
ger ett helt annat intryck.
– Det är egentligen inte så
mycket som skiljer dem åt.
Men genom att bygga på
en kraftig takfot på gavlarna, sätta på vindskivor och
klä gavlarna med bruna brädor har man skapat ett hus

BLANKT TAK och ny fasadbeklädnad sopar igen alla spår
bakåt i tiden.

som hade passat fint i södra
Tyskland, säger Anne Marie
Hoel.
HON FÖRSTÅR inte varför
vi svenskar är så förtjusta i
stora takutsprång.
– Man säger att det är för
att skydda fasaden, men en
husfasad tål vind och regn,,
säger Anne Marie.
Hon tycker att en annan
styggelse vid renoveringar
är dessa fabriksmålade kritvita fönster.
– I första hand tycker jag
man kan försöka renovera
de befintliga fönstren. De
är ofta överlägsna i kvalitet
och hållbarhet och så passar
de husets karaktär bättre än
nya fönster. Går inte det borde man vara mer omsorgsfull när man väljer färg,
säger Anne Marie Hoel.
ÖVER HUVUD taget tycker hon att husägare borde anlita arkitekter i större
utsträckning, även för mindre arbeten.
– I förhållande till ombyggnadskostnaden är kostnaden för att anlita en arkitekt

väldigt liten, säger Anne
Marie Hoel.
MICHAEL HEDMAN är
enhetschef på stadsbyggnadskontoret. Han menar
att generellt sett krävs det
bygglov vid fasadändringar.
Det gäller ändringar av fönster, material och även färg
om den bryter mycket mot
den tidigare kulören.
Han tror att en del av problemen beror på att villaägarna struntar i att söka
bygglov.
– Men vi har inga möjligheter att åka runt och kontrollera att husägare som renoverar har bygglov, säger
Michael Hedman.
Det är först om någon klagar som stadsbyggnadskontoret kan ingripa.
– Men jag kan önska att
Malmö hade mer detaljerade riktlinjer för stadens villaområden, ungefär som
Stockholm, säger Michael
Hedman.
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ANNE MARIE Hoel ogillar alla fabriksmålade kritvita fönster.
Försök att renovera de ursprungliga är hennes råd.

