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Kvarteret Rådmannen, centrala Sala 
Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15 

Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 

UTLÅTANDE 

Planförslag för kv. Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15 har under tiden 2012-
06-24 och 2012-07 -30 varit föremål för utställning. Sammanlagt har 56 remissinstanser erhållit plan
handlingar. 

Under utställningstiden har 4 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 utan erinran. Här 
redovisas inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvalmings kommentarer redovisas i kursiv stil. 

Remissinstans Anmärkning 
Myndigheter, organisationer, fastighetsägare ffi fl 

1. Länsstyrelsen Västmanland s län 
2. Tekniska förvaltningen 
3. Sala Hehy Energi elnät 
4. Vattenfall 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 
19·21 2000-2098 73325 SAL.\ 

Inga syn!Junkter 
Inga synpunkter 
Inga synpunkter 

Besöksadresser Telefon Telefax 
Stadshuset/ St. Torget 0224-55000 Vx 0224-18850 

Postgiro 
1239 10·2 



1. Länsstyrelsen 
Allmänt 
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Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora torget. Syftet med planf6rslaget är att 
säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska 
värden förvanskas. Kvarteret Rådmannen ligger inom riksintresse for kulturmiljövård for Sala silver
gruva och Sala bergstad. 

Plankartans tydlighet 
Länsstyrelsen anser att det tydligare hehöver framgå av plankartan vilka bestämmelser som gäller for 
vilken byggnad inom plan området. Av planbeskrivningen framgår det tydligt vilket skydd respekrive 
byggnad avses ges i plankartan. Länsstyrelsen anser att egenskapsgränserna behöver tydliggöras så att 
detta lättare går att utläsa i plankartan. 

Plankartan revideras. Egenskapsgränserna görs kraftigare flr att prtydliga plankartan. 

Riksintresse för Sala silvergruva och Sala bergstad 
Länsstyrelsen anser i likhet med samradsyttrandet, daterat 28 maj 2012, att det är olämpligt att låta en 
ny byggnad på fasrigheten Rådmannen 6 ersätta den befintliga byggnaden mot Fredsgatan. För att 
riksintresse ska tingndos~s hehöver byggnaden förses med rivningsförbud och skydd mnt förvansk
ning. Den del av riksintresset som avser Bergstaden ges uttryck bl.a. genom tjänstebostäder tillhö
rande Sala Silvergruva och "Den regelbundna rutnätsplanen 1624 med omväxlande kvadratiska och 
rektangulära kvarter, yilken är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad Smaskalig bebyg
gelse i trä och puts". Bebyggelsen på fastigheten Rådsmannen 6 har bedömts som mycket kulturhisto
riskt värdefull och som den enda gårdsmiljön av sitt slag som finns bevarad i Sala stad. Denna typ av 
sammanhållen gårdsbebyggelse med bevarade ekonomibyggnader är mycket ovanlig. Byggnaderna på 
fastigheten är troligen uppförda under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och tillhör idag Salas äldsta 
bebyggelse. Det faktum att nästan alla byggnader finns kvar på ursprunglig plats är av stort miljöskap
ande värde. Länsstyrelsen anser att den välbeYarade gårdsmiljön på fastigheten Rådmannen 6 ger ut
tryck för riksintre.sset och ~ctt byggnaderna ska bevaras för att riksintresset inte sk8. t!tsättas för påtaglig 
skada. 

Kvarteret Rådmannen ingår i ett riksintresseområde pr kulturmiljövården och skyddas enligt 3 kap. Miljöbalken. 
Sådana områden av riksintresse skall skyddas mot åtgärder Jom kan medfora påtaglig skada på kulturmiljiJn. Det är 
lJins.r!:yre!sens lIAbgift att i jJ/anprocesJet1 he1Jaka af t rikJintn-fJena tiLlgndosR.L L.iins.r!:yrdren ska R!digt Plan- ()ch 1?J:gg
lagen 1987 12 kap l § präva kommunens beslut att anta en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att ett 
/ikJ7ntresse eilligt 3 eller 4 kap. migobalken inte tillgodoseJ. Av länsstyrelseJls yttrandeframgar att byggnaden intill 
Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 ska fl'rses med rivningsförbud och skydd mot flrvanskningpr att rikJintresset 
ska tillgodoses. 

Planering- och utveckling anser därfiir att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 ska prm med 
rivningsJiirbud och skydd mot prvanskning 

Om detaljplanen skulle antas utan att den aktuella byggnaden jörses med rilmingsskydd kan Länsstyrelsen välja att 
äverpröva planen. 

Slutsats inför beslut 
Planering- och utveckling anser att planen kan föras fram för antagande 
efter att byggnaden intill Fredsgatan pa fastigheten Rådmannen 6 har för
setts med rivningsförbud och skydd mot förvanskning. Övriga synpunkter 
anses vara av redaktionell karaktär och förs in i planhandlingarna enligt de 



Förslag till beslut 

Kicki Söderback 
Planarkitekt 
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kommentarer som anges ovan i udåtandet. 

att byggnaden intiD Fredsgatan på Fastigheten Rådmannen 6 fOrses 
med rivningsfOrbud och skydd mot fOrvanskning innan planen fOrs 
mm tiD kommunfUllmäktige fOr antagande. 

Göran Reierstam 
Tf Planchef 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

Antagandehandling 
2012-09-04 

Antagen 2012-)()(-)()( 
Laga kraft 2012-)()(-)()( 

P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I NG 

Detaljplan för 

RÅ 
F 

Nr 
a Råd 

Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 

~I .\l 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomfärandebeskrivning 2012-06-21 

• Plankarta 2012-06-13 

1 11 

• Mori·vemt ställningstagande angaende behoyet av miljöbedötnning 2010-12-01 

• Fastighetsägarefärteckning, 2012-03-26 (Ej med i utskicket) 

• Samrådsredogärelse 2012-06-08 (reviderad 2012-06-20) 

• Kvarteret Rådmannen - fördjupad inventering, 2011 

1 
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För kvarteret Rådmannen gäller idag en stadspl~J. från 1914. Denna stadsplan är 
av förklarliga skäl inaktuell vilket medfört svårigheter både för fasrighetsägare 
och för Sala kommun i bland annat bygglovsärenden. Varje ärende har hanterats 
från fall rill fall utan att någon helhetsbild funnits för kvarteret. 

1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den ej beskriver bebyggel
sens eventuella kulturmiljävärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller 
någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framriden med t.ex. 
en blandning av butiker, bostäder och andra möjliga verksamheter. För att klar
göra dessa frågor krä,-s att kvarteret förses med en ny detaljplan där olika intres
sen kan vägas samman i en planprocess. 

Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan 
utvecklas inom kvarteren samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas 
tillvara och skyddas. Inom kvarteret tillåts bostäder och handel i tva våningar. 
Flera byggnader föreslås få varsamhets- och skyddsbestämmelser. 

Syftet med att upprätta ny detaljplan kvarteret är att säkerställa bebyggelsens 
framtida utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska vär
den fönranskas. Planärendct kan också bidra till att öka kunskapen för både fas
righetsägare och kommunala tjänstemän om den kulturhistoriska bebyggelsemil
jöns värde. 

Det finns behov aven helhetssyn kring stadskärnas utvecklings- och bevarande
frågor. I det pågående arbetet med en fördjupning ay översiktsplanen för Sala 
stad hanteras dessa frågor. Detaljplanen för kvarteret Rådmannen tas fram innan 
denna helhetsyn är klar då önskemål fInns från ägaren till fastigheten Rådmannen 
6 att kunna uppföra nya bostäder på sin fastighet och detta behöver utredas snar
ast. 

Det vore lämpligt att som en fortsättning på Plan för Sala stad utreda vidare kring 
stadskärnans utveckling och kulturmiljövärden, exempelvis genom att ta fram en 
byggnadsordning för Sala stad::;kärna. K vart~ret Rådmannen bör inldud;;!Ias i 
detta arbete och detaljplanens beskrivningar och ställningstaganden kan användas 
som underlagsmaterial till fortsatt utredning. 

Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora Torget, och av
gränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i Öster samt 
Bergsmansgatan i söder. 

Kvarteret är cirka 7 000 kvm 

Kvarteret består i dag av 13 privatägda fasrigheter. 

Tidigare ställningstaganden 
Detaljplaner För kvarteret Rådmannen gäller 1914-års stadsplan. Planen måste anses vara 

inaktuell då den inte skyddar bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerstäl
ler bebyggelsens framtida utveckling. Inga större förändringar eller nybyggnation
er har gjorts i kvarteret sedan 1970-talet, och därför har det inte heller prioriterats 
att upprätta någon ny detaljplan för området Idag ftnns en annan syn på kvarte-



Översiktliga planer 

- Samrådshandling kv. Rådmannen -
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tets kulturhistoriska värden, vilket gör det aktuellt att utreda bevarandevärden 
och möjlig utYeckling i området. 

En Lflventering av detaljplanernas ålder i innerstadens visar att kvarteret Rådman
nen är ett av de kvarter som är i stort behov aven ny detaljplan, se illustration 
nedan. 

Inom kvarteret fmns även äldre gällande tomtindelningar som inte längre fyller 
någon funktion. Dessa upphävs då detaljplanen vinner laga kraft Med upphä
vandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. 
Idag är det inte möjligt att göra mindre justeringar av fastigheter inom tätorten då 
tomtindelningen inte får frångås. 

Upphävande av tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbe
teckningar, kvarters namn eller fastighetsgränser. 

Oetilljp!~"eläget 

lOlHl'Hl 

l%O-!al~! 

1980-131~( 

!990-Mlet 

2000'IJIN 

Inventering av detayplaneliiget 201" kvarteret R!idl11annen markerat med sijärna. 

I kommunens översiktsplan, Plan för Sala eko kommun, från 2002 fInns följande 
övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet ska vårdas och tas tillvara. 
KWlskapen och stoltheten över vår lokala historia och tradition ska vara stor." 

För närvarande pågår även ett arbete med att ta fram en fördjupning av över
siktsplanen för staden, Plan för Sala stad. I arbetsmaterialet fmns förslag till rikt
linjer för stadskärnan formulerade och huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska 
kunna bibehållas i staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvarter
gränser bevaras. Inom kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så att 
tomtgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med traditionella materi
aL 1914 års stadsplan och alla äldre detaljplaner skall ersättas. Representativ eller 
på annat sätt värdefull bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." 



Samråd av planförslag 

Miljökonsekvens
beskrivning 
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Förslaget till Plan för Sala stad beskriver också handelns betydelse i stadskärnan: 
"Sala stad är kommunens kommersiella) administrativa och kulturella centnlln. 
Stadskärnan är stadens viktigaste stadsdel som ett medel för tillväxt och konkur
rens. Innerstaden utgör ett vi..ktigt skyltfönster både för besökare och för boende 
och verksamma i kommunen. Att ha en attraktiv innerstad med en mångfald av 
funktioner och användningssätt är en viktig faktor för att bland annat befmtliga 
handelsföretag ska utvecklas och nya företag skapas. Stadens småbutiker ger 
centrulll en unik karaktär som tillsammans med nya modernare butiker bidrar till 
att bredda handelsutbudet. " 

Ett planförslag för kvarteret Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 
samt 13-15 var under tiden 2012-04-30-2012-05-21 varit föremål för saruråd. 
Sammanlagt har 56 remissinstanser, inklusive berörda fastighetsägare, erhållit 
planhandliugar. 

Under samråds tiden har 6 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 
utan erinran. 

Inkomna synpunkter och eventuella kommentarer finns redovisade i sin helhet 
"Sarnrådsredogörelse" som biläggs planhandlingarna. En del ändringar har gjorts 
utifrån samrådsyttrandena och återfinns i beskrivningen av förutsättningar och 
förändringar fie.dail ::;allll i plankartan. 

För varje detaljplan som upprärtas ska en behovsbedömlling göras för art utreda 
om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet ska en miljöbedömlling enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras och 
därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömlling \oilagd) som 
utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. 1\1iljökonsekvensbeskrivlling upprättas 
således ej. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-04-07 att upprätta detaljplan för 
kvarteret Rådmannen i centrala Sala. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bebyggelseområden 
Historik 

Riksintresse för kulturmiljö
vård 

Salas innerstad karaktäriseras än idag av den bebyggelsestruktur som rutnätspla
nen från 1600-talet lämnat efter sig. Även om bebyggelsen har förändrats över tid 
är kvarters former och gatusträckningar i stort sett desamma i dag som på 1600-
talet. Miljön i innerstadens rutnätskvarter har höga kulturmiljövärden som ger 
staden en hög attraktivitet för både boende, verksamma och besökare. 

Kvarteret Rådmannen är en del av riksintresset för kulturmiljövärden - Sala silver
gruva och Sala bergstad. Sädana intressen skall enligt lag skyddas mot åtgärder som 
kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

Motiveringen till klassningen lyder som följer: "Stadsmiljö som illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen och en av landets ja "ber;gsstiider"." 



Byggnadskultur, gestalt
ning och särdrag 

- Samrådshandling kv. Rådmannen -
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Länsstyrelsens vidare beskrivning av riksintresset lyder: 
"Den regelbundna rutnå/planen 1624 med omväxlande kvadratiska o~'h rektangulära kvar
ter, vilken är en av deför.rta rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad. Småskalig bebyggelse i 
tri! och PtltJ~ " 

Bebyggelsen i rutnäts staden Sala är varierad i ålder, funktion och byggnadsstil, 
men många platser och gatumiljäer upplevs enhetliga tack vare kvartersmönster 
och bebyggelsens småskalighet. När rutnätsstaden etablerades uppfördes tim
merhus i en våning. Mangårdsbyggnaderna placerades ut mot gatan och uthusen 
på gårdssidan. Många av trähusen har ett portlider som leder in till gården. Under 
1800-talet blev det vanligt med tegeltak och panelklädda fasader. Husen som 
byggdes kring sekelskiftet 1900 fick ofta putsade fasader som är utsmyckade med 
lister och fönsteromfattuingar. Vid slutet av 1800-talet och under 1900-talet har 
många av de äldre byggnaderna i Sala byggts till och anpassats för butiker och 
verksamheter. Under senare delen av 1900-talet och in på 2000-talet har byggna
der i både modernistisk och historiserande stil tillkommit. En viktig kvalitet i 
rutnätsstadens bebyggelse är de gårdsmiljöer som fortfarande innehåller äldre 
uthus uppförda för olika funktioner. 

Rutnätsstaden inhyser många butiker och verksamheter, främst i bottenvåningar
na av centrala byggnader, vilket bidrar till en levande stadsmiljö. Denna miljö 
.terfinns främst kring torget, längs Rådmansgatan och Norrbygatan. 

Kvarteret Rådmannen innehåller idag en blandad bebyggelse. Utmed Rådmansga
tan finns i huvudsak butikslokaler i markplan. Butikslokalerna har pä senare tid 
försetts med skyltfönster. Delar av den äldre bebyggelsen har rivits, främst i södra 
delen av kvarteret. Här återftnns en mer storskalig bebyggelse jämfört med övrig 
bebyggelse i kvarteret. 

1-'1;g/oto liver kvarteret Rådmannen som tydligt visar beryggelsens olika karaktärer med storskalig mo
dern beryggelse j soder och småskalig a/dn struktur, med lillhorande inne gårdar, i non: 



Kulturhistorisk värdering 
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Kv. Rådmannen, till hoger i bilden, med dess karaktäristiska bebyggelse. Butiker i markplan. 

Kvarteret Rådmannen ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats avse
ende bebyggelsens kulturhi:,toriska värden. 11lvcllterlngen utgör viktigt underlag 
för säkerställande av kulturmiljövärden i detaljplanen. För kvarteret har fastighet
erna Rådmannen 3 och 6 klassats som f?yggnad av betydande vdrde, Rådmannen 
1,2,4,5, 9-11 och 1 S som qyggnad av värde och del av Rådl11a1l11en 1 och 5 JOt1J positiv 
betydelseflir stadsbilden. På fastigheterna Rådmannen 3 och 6 ftnns särskilt värde
fulla gårdsmiljöer Dessa är två av de tre gårdar med liknande karaktär i Salas rut
nätsstad där både huvudbyggnader för bostäder och verksamheter samt byggna
der som ursprungligen använts som fähus, stall och bodar fortfarande fmns beva
rade. 



Offentlig och kommersiell 
service 
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Ur ryggnadJinventering av Salas innerstad 

En fördjupad beskrivning av kvarteret har tagits fram under planprocessen och 
biläggs planhandlingarna. Denna lll\-entering bestar av rv-å delar. Den ena beskri
ver bebyggelsens nuvarande karaktär och den andra beskriver kvarterets bebyg
gelseutveckling över tid samt redogör för bebyggelsens kulturhistoriska värden. 

I och med kvarterets centrala lokalisering i staden rums skola, sporthall, äldrevård 
och sjukvård samt stadens kommersiella serviceutbud i direkt anslutning till plan
området. Inom kvarteret återfmns bland annat restaurang, gym, apotek, textilaf
fär, mäklare, tobakshandel, skobutik, sportaWir och elekttonikaffär m.m. För att 
Rådmannen även fortsättningsvis ska vara ett handelsstråk rekommenderas att 
bottenvåningarna längs gatan används för butiker och verksamheter. 



Tillgänglighet 

Mark 
Förorenad mark 

Radon 
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Handelsens betydelse i stadskärnan ställer extra krav på den befintliga bebyggel
sen då handeln och stadslivet längs gågatan måste ges möjlighet att utvecklas. Det 
krävs ett samspel mellan handeln och kulturmiljön för att undvika att "en död 
hand" läggs över kvarteret eller att värdefull kulturwlljö gir förlorad. Detta till
godoses i planförslaget genom att markanvändningen "handel" tillförs fastighet
erna och byggrätter för byggnation på flera innegårdar medges. Byggnation på 
gårdarna behöver anpassas till intilliggande bebyggelse. På vissa gårdar med \-är
defull bebyggelse kan överglasning aven del eller hela gården vara ett sätt att 
utöka handelsverksamheternas lokaler in mot gården och samtidigt bevara går
dens karaktär med huvudbyggnad och gårdshus. Den värdefulla kulturmiljön bör 
ses som en resurs som kan tillföra verksamheterna särskild attraktivitet. 

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som 
ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av 
enkelt avhjälpta hinder återfmns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. I kvar
teret Rådmannen finns många publika lokaler och en ambition bör vara att alla 
fastighetsägare åtgärdat sina enkelt avhjälpta hinder snarast möjligt. Från och med 
2011 kan kommunens Bygg- och miljö förvaltning bedriva tillsyn för att säker~ 
ställa tillgängligheten till lokaler dit allmänheten har tillträde. För att få informat~ 
ion om hur hinder kan avhjälpas utan att kultu.rarvet förvanskas kan kontakt tas 
med bygg- och miljö förvaltningen. 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt 
bly och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som 
använts för att förädla malmen. Inom kvarteret Rådmannen kan också förore
ningar finnas från den fotoatelje som tidigare fanns i gårdshuset på fastigheten 
Rådmannen 1. Om åtgärder så som nybyggnation, ombyggnation, rivning eller 
uya li.:JningsJragrllnga! ,;kel: bör c\.:eutudla n:.ark[C[01ellh"1gar u..:.:haGJlas. 

Kontakt ska tas med kommunens miljöenhet innan grävarbeten påbörjas i områ
det 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i 
mark. Strategin har fastställt platsspeciftka riktvärden (halsoriskbaserade) för 
kontaminerad ytjord. För bly gäller tex riktvärdet 110 mg/kgTS om markan
vändningen är bostäder. 

Detaljplanen säger att pianområdet får användas för bostäder och området klas
sas därmed som ett KM -område (Känslig Markanvändning) enligt N aturvårds
verkets terminologi. En översiktlig markundersökning skall göras av exploatören 
i sarndd med kommunens miljöenhet innan bygglov kan beviljas för att klarlägga 
om marken är påverkad av föroreningar. 

Om undersökningen visar att marken inom planområdet inte klarar platsspeciftka 
riktvärden skall åtgärder vidtas så att marken utgörs av 0,5 m rena massor före 
byggnation. Under flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempelvis asfalt) 
krävs inga åtgärder. Vid eventuella schaktarbet~n skl:! överskottsmassor läggas på 
en plats som godkänts av kommunens miljöenhet. 

Detaljplaneomddet ligger inom ett lågrisk-omräde för radon. Ny bebyggelse bör 
ändå uppföras radon säkert. 



Fornlämningar 

Skydds- och varsamhets
bestämmelser 

- Samrådshandling kv. Rådmannen -
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PIanområdet berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen mm. Forn
lämningen består av under mark liggande kulh!!lager med beteckningen Sala stad 
62: 1. Fornlämningen tillhör kategorin Bebyggelselämningar - boplatser ocb visten 
och är daterad till medeltid och nyare tid. ForPlämningen beskrivs som ett kultur
lager stad och en rad utgrävningar i omradet visar exempel på bebyggelsestruk
turer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, keramik och hushållsföremål 
På flera platser hittades även spår efter branden år 1736. 

Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, schakttling 
eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla markingrepp inom fornlämnings
området Sala stad 62:1 kräver Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid 
tas med Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. 

För att säkerställa byggnadernas kulturhistoriska värden införs skyddsbestämmel
ser och varsamhetsbestämmelser för vissa av kvarterets fastigheter enligt tabell 
nedan. Kartan nedan visar byggnadernas numrering som återfInns i tabellen. 

BER 

Byggnad Beskrivning/ Kämvärden 

la En av de tidigaste byggnaderna som uppfördes 
med butikslokale i bottenvåningen i Sala. Re-
"r; ....... ....,..,,o. .. r.rh lr...,llr't"\"r" c:.t-;l .. pn llrF,... ... t'nn1nr.; 
\{~~t\tt1',",~,,,Y,,YA,-:;,,;,~'tt'i:'~'\,~\;,,1:<J:,, .. ),,\,,'~,',"""w;,,:C:f,t",n ~,7 ',(,~,,~~,-+,~~'-V;~"'~> 

Plan
bestäm~ 

melse 

q, 



lb 

2a 

2b-c 

2 (Mot 
Fredsg) 

3a 

3b 

4a 

4b 

Sa 

Sb 

6a 

6b-d 

6e 

7 

9-11 

13a 

Bb 

- Samrådshandling kv. Rådmannen -

hörnläge. 

Gårdshus i timmer uppfört före 1876 som för
ändrats mycket under 1900-talet. Den ursprung
liga östra delen har kvar sin ursprungliga skala. 

Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört 
med liggande timmer. Ursprungligt läge och 
proportioner. 

Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört 
med liggande timmer. Ursprungligt läge och 
proportioner 

.. ----"-,,,-
Gården med fördel bebyggas med nytt 
tvåvåningshus ut med Fredsgatan för att stärka 
rutnäts stadens karaktär. 

Bergsmansgård från 1700-tal eUer tidig 1800-tal. 
Byggnadens bottenvåning ombyggd till butiks
lokal på 1910-talet. Utseendet från 1940-talet 
mycket välbevarat. 

Uthus som ursprungligen använts för djurhåll
nlr.tg. Vi:n:_kilaraJe fÖil~te[, Jö.c.lar o\.-h palleler 
från 1940-talet. 
- _ .. 

Bergsmansgård från 1800-talet. Bottenvåningen 
inreddes för butikslokaler på 1900-talet 

Gårdshuset har under i800-talet använts som 
ladugård. Nuvarande utformning från 1903 har 
förändrats varsamt. Bibehållen fasad med mUll

blåsta fönster på ovanvåningen och förrådsdör
rar pa bottenvåning är karaktäristiska. 

I Timmerbyggnad från 1700-talet eller tidigt 
! 1800-tal. Utseendet från I 920-talet välbevarat. 

Uthus som tillbyggts 1899 och bibehållit sin 
skala sedan dess även om stora förändringar 
gjorts i interiör och exteriör. 

Timmerhus från före 1849 som använts för 
cafe, butik och bostad 5cdan mitten av 1800-
talet. 

Beyarade uthus från 1700- och 1800-tal som 
använts som stall, fähus och magasin. 

Se ovan. 

I 970-talsbyggnad som genom symmetri och 
vånings antal har anpassats till Rådmansgatans 
karaktär 

Före detta EPA-varuhus från 1960-talet som 
avviker från kvarterets övriga byggnader. 

Modern byggnad som ansluter väl till kvarterets 
karaktär. 

Gårdshus som i sin skala ansluter till kvarterets 
karaktär. 
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Utformning och gestaltning 
av ny bebyggelse 

14a 

- Samrådshandling kv. Rådmannen -

Modern byggnad som i sin skala och symmetri 
ansluter till gatans karaktär, 

14b l'vlodernt gårdshus som avviker från b;arterets 
övriga bebyggelse. 
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k" f, 

ISa Reveterad timmerbyggnad från 1903 med q3 
stadsmässig karaktär. 

" ~ -- - _. ----

15b Gårdshus från 1901 som ursprungligen använts k2 
som stalL Exteriört och interiört förändrat, men 
med bibehållen skala. 

la-15b 

Planbestämmelsernas betydelse redovisas i plankartan. 

För hela 
området 
gäller Be II, 
FORN samt 
generella 
bestämmel
ser om hän
syn till ut
formning 
vid fÖLänJ
ringar samt 
utformning 
av plank. 

Vid fargsättning av bebyggelsen inom kvarteret rekommenderas riksantik
varieämbetets provsamling med firger gjorda av traditionella pigment an
vänds på fasader. 

För att få råd om varsamt underhäll och kring hur förändringar kan ge
nomföras så att bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara kan kon
takt tas med kommunens bygglovhandläggare med antikvarisk kompetens 
eller hos Västmanlands läns museum. 

Det är viktigt att ny bebyggelse inom kvarteret Rådmannen gestaltas med stor 
hänsyn till den äldre bebyggelsen För att ta tillvara och bevara områdets karaktär 
bör ny bebyggelse och tillbyggnader underordnas den äldre bebyggelsen. Detta 
kan göras både genom anpassning av skalan och/ eller genom moderna stilrena 
fasaduttryck 



Gator och trafik 
Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtr'lfik 

Kollektivtrafik 

Parkering, varumottagning, 
utfarter 

- Samrådshandling kv. Rådmannen -
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Noras stadskärna har liknande kulturmiljöer som Sala, med äldre småskalig be
byggelse i trä och puts. Församlingshuset från 1998 i centrala Nora är ett lyckat 
exempel på hur modern bebyggelse kan uppföras intill äldre bebyggelse och bidra 
att kulturmiljön förstärks i området. Församlingshemmet har fått flera utmärkel
ser för den välgjorda anpassningen till den äldre miljön. Ä ven om byggnaden har 
ett modernt uttryck har anpassningar gjorts genom byggnadsböjd, fargsättning 
och i gatufasadens symmetri. 

Ny bebyggelse längs Fredsgatan pa fastigheterna Rådmannen 11 och 2 kan med 
.rät L mfUnllflll1g sLärka Iutllåb&tadetlS karaktär genom att sluta kvarteret. 

Rådmansgatan som angränsa! till pianområdet i väster är gågata och en av stads
kärnans viktigaste och folktätaste hande1sstråk. Detsamma kan sägas för Bergs
mansgatan som i söder ansluter till Stora torget. Både Rådmansgatan och Bergs
mansgatan utgör gågator som är plattbelagda, uppvärmda, möblerade och utfor
made utiftan de gåendes villkor. 

Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen färre lokaler för handel och större 
andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är begränsad till 30 km/h. 
Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, är huvudgata och hårdare traftkerad 
än Fredsgatan. Gatan har, liksom Fredsgatan, en hastighetsbegränsning på 30 
km/h. 

Tack vare kvarterets centrala lokalisering är möjligheterna att åka kollektivt till 
och från området goda. Inom gångavstånd nås både tågtrafik samt regional och 
lokal bussttaflk. 

Boendeparkering sker ldag på respektive fastighet. Parkenng för handeln och 
butikerna utmed Rådmansgatan sker i huvudsak på allmän platsmark det vill säga 
på angivna parkeringsplatser. Parkering bör i första hand anordnas inom den 
egna fastigheten och i andra hand genom avtal på annan fastighet. Sala kommuns 



Hälsa och säkerhet 
Buller och störningar 

Brandskydd 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Fjärrvärme 

El 

Avfall 

- Samrådshandling kv. Rådmannen -
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parkeringsnorm gäUer vid nybyggnation inom området. 

Lastning och lossning av varor till butikerna utmed Rådmansgatan sker i huvud
sak direkt från Rådmansgatan. 

Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan förekomma från 
trafik och verksamheter. Om ny bebyggelse uppförs i området eUer när befIntliga 
byggnader får en ändrad användning bör man genom utformningen om möjligt 
förebygga framtida störningar för atr möjliggöra en god miljö för såväl boende 
som verksamheter. 

Kyarteret Rådmannen avviker inte bara karaktärsmässigt och byggnadsmässigt 
från modernare bebyggelse utan även brandtekniskt. Avvikelsen består i att struk
turen med inbyggda gårdar m.m. Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa 
på grund av att man inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig avvikelse är 

avsaknaden av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att 
förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Enligt uppgifter från Rädd
ningstiänsten i Sala-Hebv fUlllS det sannolikt endast en fullgod brandmur i kvar
teret, tillhörande ett hus som byggts på senare tid. Dessa förutsättningar medför 
risker för storskaliga bränder inom området. 

Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av bebyggelsen inom 
planområdet är det viktigt med ett tidigt sarnråd med Räddningstjänsten. 

Fastigheterna inom kvarteret Rådmannen är anslutna till kommunalt vatten och 

R'Tlopp. Ledningar ligger i RådP1ansgatan samt Ft:edC<g/lt9.n. 

Kvarteret Rådmannen är anslutet till SHE ABs fJär!\Yärmenät. 

Fastigheterna är elförsörjda. 

Hämtning av avfall sker med traditioneU sophämtning. 

GENOMFÖRANDE FRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommunstyrelsens 

arbetsutskotts (KSAU) ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för 
olika beslut. 

2010-12-14, Beslut om samråd för planprograrn 
2010-12-17 till 2011-01-21, samråd för planprogram 
2012-04-25, beslut om samråd 
April-Maj, samråd för detaljplanen 
2012-06-12, beslut i KSAU om utställning 



Genomförandelid 

- Samråds handling kv. Rådmannen -
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J uni-juli, utställning i fyra veckor 
September/oktober, Kommunfullmäktiges beslut om antagande 

Såvida inte detaljplanen överldagas vinner planen laga kraft tre veckor efter juste
ringen av Kommunfullmäktiges protokolL 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Kicki Söderback 
Planarkitekt 

I detaljplanearbetet har följande tjänstemän inom Sala kommun medverkat: 

Leif Berggren, byggnadsinspektär 
Dan Ola Norberg, stadsarkitekt 
Bo Söderlund, räddningschef 

Anna Jägvald 
Planarkitekt 



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖR V AL TNING 
Planering och utveckling 

T JÄ'NSTESKRlVELSE 
2010- 12-01 

DnrKS 

KSAU 
2010-12-14 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbe
dömning för detaljplanen Kvarteret Rådmannen 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras. Inom 
ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. 
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För att utreda om planen kan innebära betydande miljöpåverkan genomförs en be
hovsbedömning. Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och ut
veckling v id kUl11fHunsiYl'eistos förvaltning. l\l"edan följer en bedöl11I1ing av de frågur 
som detaljplanen berör, vid ett genomförande. 

Tabell I: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomfårande av detaljpla
-nen berör BMP - Betydande miljöpåverkan 

Frågeställning BMP Gränsar till Ej 
BMP BMP 

Riksintresse för kulturmiljö - Sala X 
Bergstad 

. Förorenad mark ·X 

Övriga kulturmiljöfrågor - kulturhisto- X 
risk bebyggelse ej Riksintresse, Histo-
riska samband 

. Fornlämningsområde X 
Solförhållanden X 
Sala stads småstadskaraktärlstadsbild X 

Behovsbedömning 

Detaljplanen för kvarteret Rådmannen, har vid ett genomförande, inte bedömts 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. 

Ingen miljöbedömning kommer genomföras och ingen MKB kommer att upprättas. 
De allmänna konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer redovisas i 
planbeskrivningen. 

Bedömningen kan komma att revideras under planprocessens gång som uppgifter 
framkommer som påverkar bedömningen. 



Anna Jägvald 
planarkitekt 

Isabell Lundqvist 
planarkitekt 
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Håkan Svärd 
planerings- och utvecklingschef 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 
Bilaga 

Byggnadsinventering, kvarteret Rådmannen 
ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSEKARAKTÄR I KVARTERET 
Kvarteret Rådmannen är beläget nordost om Stora torget i centrala Sala. Kvarteret 
är en del av riksintresseområdet för Sala bergsstad som utgörs av den regelbundna 
rutnätsplanen 1624 med omväxlande kvadratiska och rektangulära kvarter samt 
småskalig bebyggelse i trä och puts. Inom den norra delen av kvarteret Rådmannen 
finns många byggnader bevarade som omfattas av riksintresset. På ett flertal av 
fastigheterna finns en huvudbyggnad mot gatan och ett eller flera uthus mot gården. 
De flesta av huvudbyggnaderna har gemensamma drag när det gäller 
byggnadsvolym, takform, taklutning, våningsantal och fönstersättning mot gatan. 
Mot gatan har huvudbyggnaderna ofta en symmetrisk fasad, men mot gårdssidan 
varierar fasadernas uttryck mer, Många av huvudbyggnaderna har balkonger eller 
altaner mor gården, men med undantag från den indragna fasaden på Rådmannen 9 
finns inga balkonger ut mot gatan. Stor variation finns i huvudbyggnadernas 
färgsättning, men ljusa kulörer är vanligast. Majoriteten av gårdshusen har gula eller 
röda fasader. Sadeltak med tegel eller röda betongpannor är vanligast på både 
huvudbyggnader och gårdshus. Ännu finns många trädörrar i fasaderna. Få av 
byggnaderna har kvar sitt ursprungliga utseende, förändringar har gjorts efter hand 
efter nya. behov, men som helhet har fitra av gårdarna behållit den urspruItgliga 
placeringen av byggnader. Byggnadernas skala har ofta också behållits, trots 
förändringar av byggnadernas funktion. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
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kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga 

Kvarteret Rådmannen till vänster, längs Rådmansgatan 

BESKRIVNING AV BYGGNADER 
Här följer en beskrivning de byggnader som idag finns inom kvarteret utifrån 
numrering i kartan nedan, Sist i varje beskrivning redovisas vilken 
värderingskategori byggnaden tillhör enligt den byggnadsinventering som gjordes 
av hela Sala innerstad 2011. (Blått: Hus av högsta värde, Grönt: Hus av betydande 
värde, Rött: Hus av värde för stadsbilden, Gult: Hus av positiv betydelse för 
stadsbilden, Brunt: Övriga hus, skraffering: förändring rekommenderas,) 

BER 

1. a Huvudbyggnad från 1876 i två våningar med tegeltäckt tak som är valmat mot 
gavlarna, Fasaden är putsad med en slät ljusgrön stänkputs upptill och en mörkare 
grön spritputs nertilL På övervåningen finns perspektivfönster och vita 
fönsteromfattningar har målats på fasaden, På bottenvåningen finns skyltfönster 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga 

och ett indraget entreparti med två glasdörrar med ramar av mörkt trä. För att 
markera entre n finns smala marmorskivor i fasaden. Sockeln är målad i mörkgrått. 
Hörnet mot KungsgatanjRådmansgatan är diagonalt och har ytterligare en 
entredörr. Byggnaden har en enkel utformning men en del påkostade detaljer och 
material.(Röd + skraffering) 

1. b Gårdshus uppfört 1876 i två våningar med valmat tegeltak. Fasaden är klädd 
med mörkgrön lockpanel. Fönstren har gröna bågar och vita foder som sitter i liv 
med fasaden. Huset är sammanbyggt med huvudbyggnaden, vilket gör det svårare 
att utläsa gårdens karaktär. (Gulmarkerad mot Fredsgatan och brunmarkerad i 
tillbyggnaden mot gården.) 

Rådmannen 1 a Rådmannen 1 b 

2. a Huvlldbyggnad i två våningar med sadeltak av röd plåt. Fasaden är klädd med 
gul lockpanel och sockeln är av mörkgrå konststen. På fasaden mot Rådmansgatan 
har övervåningen tvåluftsfönster med vita bågar, profilerade vita omfattningar och 
kornischer. I bottenvåningen finns tre skyltfönster och två entredörrar som 
omfattas av vita foder. En portgång finns i fasadens norra del. Porten har mörkbruna 
portar i ramverk med sex fyllningar i v3rjc dörr. Mot gården har fasaden 
tilläggsisolerats utan att fönstren har flyttats ut i fasadlivet. En stor inbyggd altan 
finns mot gården. Fönstersättningen mot gården är oregelbunden med fönster av 
olika typ och storlek. (Röd + skraffering) 

2. b Gårdshus i två våningar med sadeltak. (material?) Fasaderna är klädda med 
gulmålad lockpanel. Fönstersättningen är oregelbunden och här finns flera olika 
fönstertyper. Fönsterfoder, vindskivor och knutar är vitmålade. (Röd + skraffering) 

2. C Gårdshus i två våningar med sadeltak klätt med röd plåt. Fasaderna är klädda 
med en gul enkellocklistpanel som ser ut att vara ny. Fönstren är av olika typ och 
storlek, med vita bågar och foder. Huset har byggts samman med huvudbyggnaden, 
en förbindelsegång mellan de båda byggnaderna finns på andra våningen. (Röd + 

skraffering) 

2. Gård: Gårdsmiljön som helhet upplevs idag som rörig. Många förändringar har 
gjorts av byggnaderna utan hänsyn till gårdens karaktär som helhet. Byggnaderna 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga 

har kvar de proportioner som är typiska för kvarteret. Mot Fredsgatan finns ett 
tomrum efter en tidigare byggnad, detta utrymme kan med fördel byggas igen. 

Rådmannen 2 a Rådmannen 2 b och 2 c 

3. Småskalig gårdsmiljö med välbevarad 1940-talskaraktär. 

3. a Huvudbyggnad i två våningar med tegeltäckt sadeltak. Fasaden mot 
Rådmansgatan har stående pärlspontspanel som är ljust beige upptill och mörkbrun 
nertill. På övervåningen sitter tvåluftsfönster med mörkbruna fönsterbågar och nya 
vita, ohyvlade, fönsterfoder. På bottenvåningen finns två skyltfönster och en 
indragen butiksentre som gör att det även finns skylt ytor in mot dörrsmygen. En 
granittrappa med två steg leder upp till butiksentren som har en glasdörr med 
träram, möjligen från 1940-talet. På södra delen av byggnaden finns en portgång in 
mot gården. Portgången ~r hög och har mörkbruna portar i r<=tmverk med ~tt8. 
fyllningar i varje dörr. I portgången och på gårdsfasaden sitter gulmålad pärlspont. 
Fönsterfodren på gårdssidan har samma färg som fasaden. En balkong finns in mot 
gården från övervåningen. Byggnaden har en enkel utformning med 1940-
talskaraktären väl bevarad. (Grön) 

3. b Gårdshus i en våning med vind. Byggnaden har tegeltäckt sadeltak och gul 
pärlspont på fasaderna. Fönstren har bruna bågar och gula foder. Brunmålade låga 
dörrar leder in till en verkstadsdel. Varken fönster, dörrar eller paneler verkar ha 
bytts ut sedan 1940-talet. (Grön) 

Rådmannen 3 a Rådmannen 3 b 
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4.a Huvudbyggnad i två våningar med sadeltak täckt av röda betongpannor. 

Fasaden mot Rådmansgatan är klädd med stående pärlspont i ljusgrönt. Byggnaden 
har en mycket enkel utformning, På övervåningen sitter perspektivfönster och i 
bottenvåningen finns fyra mindre skyltfönster, Fönsterfodren är målade i 
mörkgrönt. En profilerad vit list finns vid takfoten, Sockeln är målad i grått. En 
portgång finns i mitten av fasaden, Portarna är engelskt röda i ramverk med sex 
släta fyllningar i varje porthalva, Portarna har en något enklare utformning mot 
gatan än mot gården, l portgången är pärlsponten målad i engelskt rött och här 
sitter en äldre plåtskylt med texten Cigarr- & tobaksaffär. Mot gården har byggnaden 
en faluröd modern lockpaneL En altan sträcker sig längs hela övervåningen på 
gårdssidan. (Röd + skraffering) 

4. b Gårdshus i två våningar som har kvar sin karaktär från en ombyggnad 1903. 
Byggnaden har tegel täckt sadeltak och faluröd pärlspont som är stående upptill och 
nertill, men liggande i mitten, Fönstren har vita bågar och svarta fönsterfoder, På 
norra delen av fasaden är fönstren äldre och på södra delen är de nya. På 
nedervåningen finns flera enkla portar med svart pärlspont. På fasadens mitt finns 
en mindre frontespis med brant takfall. En altan håller på att byggas från andra 
våningen, (Röd + skraffering) 

Rådmannen 4 a l portgången, Rådmannen 4 a 

Rådmannen 4 b 

5. a Huvudbyggnad i två våningar med sadeltak täckt med röda betongpannor. 
Fasaden mot Rådmansgatan är symmetrisk och har klassicistiska stildrag. Fasaden 
är klädd med gul stående pärlspontpanel. På övervåningen sitter tvåluftsfönster 
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med vita bågar och fönsteromfattningar. Fönstren är möjligen från 1940-talet och 
den ursprungliga fönsterplaceringen har behållits. Vita kornischer sitter över 
fönstren och längs takfoten. Fasaden pryds av pilastrar med vit liggande pärlspont 
och profilerade kapitäl samt en vit rikt profilerad gördelgesims. I bottenvåningen 
finns skyltfönster med vita träfoder. Sockeln är målad i mörkgrått. En portgång finns 
i byggnadens södra del. Mot gården har byggnaden en enklare utformning än mot 
gatan, men fasadmaterial och färgsättning är lika. Utseendet på fasaden är i 
huvudsak samma som på 1940-talet. En balkong finns på andra våningen in mot 
gården. Södra delen av byggnaden är lägre än den norra. En vackert murad skorsten 
är synlig från gårdssidan. (Röd + skraffering) 

5. b Gårdshus i två våningar med pulpettak klätt med plåt. Fasaden har gul stående, 
ohyvlad, pärlspontpanel. Byggnaden har moderniserats mycket, men den 
ursprungliga skalan finns kvar. Från andra våningen finns en stor altan. De vita 
tvåiuftsfönstren med vita foder är stora OCh tar upp en stor del av fasaden. Husets 
knutar är kraftigt markerade och har klätts in med vit panel. (Gul) 

Rådmannen 5 a Rådmannen 5 b 

6. a Huvudbyggnader. är i två våningar med sadeltak som täcks av tegel. Fasaden 
mot Rådmansgatan är klädd med liggande enkelfasad träpanel i ljusgrönt på 
övervåningen. Bottenvåningen har stora skyltfönster som omfattas av vitmålat trä. 
På övervåningen sitter perspektivfönster med vita fönsterfoder. Överdelen av 
fönsterfodren har en profilerad överkant. Sockeln är klädd med konststen i grått. En 
portgång mot gården har funnits i byggnadens norra del. Portgångens placering 
markeras av två pilastrar med enkla kapitäl som finns kvar på övervåningen. I 
takutsprånget finns en halvstav som dekoration. Mot gården har byggnaden en 
gulmålad pärlspont, möjligen från 1950-talet. En altan har byggts mot gården på 
andra våningen.(Grön) 

6. b Uthus i två våningar med tegeltäckt pulpettak. Fasaden har gulmålad, äldre, 
locklistpanel och det tillbyggda trapphuset är klätt med pärlspont. En ålderdomlig 
spis med bakugn ska finnas kvar i byggnaden. (Grön) 

6. C Uthus i en våning med tegeltäckt sadeltak. Fasaden ät klädd med en äldre gul 
locklistpanel mot gårdssidan. Mot söder är fasaden faluröd, med synligt timmer i 
västra delen och lockpanel i den östra. Mot gården ser detta ut att vara en enda 
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byggnad, men mot söder syns olika takfall, knutar och fasadmaterial som visar att 
det är fråga om flera mindre sammanbyggda hus. (Grön) 

6. d Uthus i en våning. Högt träplank i falurött täcker fasaden mot söder. Fasaden 
mot gården är klädd med gulmålad träpanel och här finns dubbla och enkla 
träportar målade i gult och brunt. (Grön) 

6. e Uthus i en våning med tegeltäckt sadeltak. Fasaderna har gulmålad 
dubbelfaspanel mot Fredsgatan och rödfärgat timmer på gavlarna. Mitt på fasaden 
finns en portgång med grind. En garageport finns på varje sida om portgången. 
(Grön) 

Rådmannen 6 a Rådmannen 6 b 

Rådmannen 6 e Rådmannen 6 c och 6 d 

7. På fastigheten finns en byggnad som uppfördes på i970-talet. Byggnaden har två 
våningar och inredd vind. Fasaden har rosafärgad spritputs. Sockeln är klädd med 
mörkbrun konststen. Bottenvåningen mot Rådmansgatan har stora skyltfönster med 
omfattningar av brun plåt l våning två finns vita tvåluftsfönster med vita 
fönsteromfattningar. Byggnaden har ljusgrönt sadeltak i plåt med sex stycken 
framträdande takkupor med sadeltak. Utformningen är enkel och stillös. Byggnaden 
är genom våni!1gsantal, höjd och fasadens symmetri anpassad till övriga fasader 
längs Rådmansgatan. (Brun) 
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Rådmannen 7 

9. och 10. Fastigheten har en enda byggnad som byggdes som EPA-varuhus på 
1960-talet. Byggnaden har i stora drag kvar sin ursprungliga karaktär och awiker 
genom sin volym och fasadhöjd från övriga byggnader inom KVarteret kåamannen. 
Byggnaden har slammade tegelfasader som är "orange/rosa" idag, men de var 
tidigare beigefärgade vilket syns på en yta som varit täckt aven skylt vid 
omfärgningen. Taket är platt. Bottenvåningens fasad består främst av skyltfönster 
och butiksentn\er som har omfattningar av mörkbrun plåt. Ett skärmtak av 
mörkbrun plåt sträcker sig längs bottenvåningens gatufasader. En nyare glasad 
balkong finns på fasaden mot Rådmansgatan. På övervåningen finns karaktäristiska 
fönsterpartier med mörkbrun plåt och höga smala fönster. Byggnaden har en enkel 
utformning med tydliga modernistiska stildrag och den är med sin storskalighet en 
kontrast mot övriga byggnader. Byggnaden är indragen från Rårlmansgatan och 
följer inte gatulinjen på samma sätt som övriga byggnader. (Brun) 

Rådmannen 9 och 10 

13. a Huvudbyggnad i två våningar med sadeltak som täcks av röda betongpannor. 
Fasaden har röd lockpanel och ett tunt våningsband i svart plåt. Fönstren är 
sexdelade och har vita bågar och foder. I södra delen av byggnaden finns en 
portgång med mörkgrö"a bräddörrar. Sockeln är målad i ljusgrått. (Bru"t) 

13. b Gårdshus i en våning och med inredd vind. Fasad- och takmaterial och färg 
lika som på huvudbyggnaden. Två takkupor finns på östra takfallet. En balkong finns 
på norra fasaden. (Brunt) 
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De båda byggnaderna har en skala som stämmer bra med rutnätsstadens karaktär. 

Rådmannen 13 a Rådmannen 13 b 

14. a Huvudbyggnad i två våningar med sadeltak täckt med grå eternitplattor med 
tegelprofil. Fasaden har faluröd lockpanel. Fönstren är sexdelade med vita bågar och 
svarta foder som sitter i liv med fasaden. Fönstren är indragna i fasaden, möjligen 
har byggnaden tilläggsisolerats utan att fönstren har flyttats ut. Fasaden, som är lång 
jämfört med övriga trähus i kvarteret, har ett enformigt uttryck. En portgång finns i 
byggnadens södra del. En loftgång som täcks av ett pulpettak finns på övervåningen 
in mot gården. Intill portgången finns en inglasad uteplats. (Brunt) 

14. b Större gårdshus i två våningar, byggt på 1970-talet. Den norra delen av 
byggnaden har två fulla våningar i fasaden, men på södra delen finns ett halvt 
mansardta1:: som Br !1eddraeet över anrlra v8.ni.ngen. Det !1~dre tc:tkfallet är brant; 
nästan lodrätt, och övervåningens fönster sitter indragna i taket. Fasaden består av 
rosa fiberbetingskivor och taket är täckt med stänkputsade plåtpannor i brunrött, 
som liknar betongpannor. På andra våningen finns en altan som täcks av ett sadeltak 
som kan liknas vid en frontespis. Huset har perspektivfönster med vita bågar och 
vita mLHo.de fönsteromfattningar.(Brunt) 

Rådmannen 14 a Rådmannen 14 b 

15. a Huvudbyggnad från tidigt 1900-tal i två våningar med sadeltak. Fasaden är 
stänkputsad i orangerött med detaljer i ljusgult Byggnaden har en markerad takfot 
som är inklädd i ljusgul plåt. Fönstren har korspost med bruna bågar. 
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Övervåningens fönster har putsade fönsteromfattningar i ljusgult En profilerad 
gördelgesims dekorerar fasaden mot Kungsgatan. Byggnaden har nya takkupor i 
svart plåt med segmentformad överdel. Hörnet mot KungsgatanjFredsgatan är 
diagonalt och i den grå konststenssockeln syns att det tidigare funnits en entre på 
hörnet Idag finns endast en entre, mot gården. Mot gården finns en modern balkong 
med svarta smidesräcken. 

15. b Gårdshus i två våningar med flackt valmattak. Fasaden har en ljus gulbeige 
pärlspont och profilerade ohyvlade fönsterfoder och knutar i engelskt rött Ett 
mindre skyltfönster finns på bottenvåningen mot Kungsgatan, övriga fönster är 
tvåluftsfönster med vita bågar. Mot gården finns en uteplats som täcks av ett 
pulpettak. (Brunt) 

Rådmannen 15 a Rådmannen 15 b 

Kicki Söderback och Leif Berggren 2011 
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Kvarteret Rådmannen - fördjupad inventering 

Kvarteret Rådmannen är under planläggning och en ny detaljplan ska ersätta den 
gamla planen från 1914. För att närmare belysa de kulturhistoriska värden som 
finns görs en fördjupad inventering som komplement till den bebyggelseinventering 
som redan gjorts. Större delen av Sala innerstad ligger inom riksintresseområde för 
kulturmiljövården, vilket inkluderar det här kvarteret. 

När Sala bergstad grundlades skedde det efter den då moderna rutnätsplanen. 
Staden delades in i kvadratiska och rektangulära kvarter som alla hade samma 
bredd. De enskilda tomterna hade sin gräns i mitten av kvarteret och var indelade i 
bergsmanstomter och så kallade nybyggaretomter. 

Bergsmanstomterna var 160 stycken och till dem hörde åker och äng i stadens 
periferi samt en andel i gruvan. 

Nybyggaretomterna, ett sextiotal, var främst avsedda för stadens hantverkare och 
till dem fanns ingen ytterligare jord fast kopplad. Till alla tomter hörde dock 
kålgårdstäppor i anslutning till stadens östra och södra delar. 

En hel tomt var ganska stor, cirka 730 kvm, och därför var det vanligt med både 
halv- och kvartstomter. Eftersom tomterna sträckte sig till kvarterets mitt kunde 
tomtens storlek -liksom i de solskiftade byarna - enkelt avläsas efter bredden mot 
gatan. 

Så småningom kom vissa av tomterna att innehålla både bergsmans- och 
nybyggaretomter, så kallade bland tomte r. Det hörde inte till ovanligheterna att 
också den motstående tomten köptes och att man därmed fick en tomt som sträckte 
sig tvärs över kvarteret. 

Staden var också uppdelad i fyra delar med torget som medelpunkt; östra, västra, 
södra och norra qvarteret. Kvarteret Rådmannen ligger i östra kvarteret. 

Vid den stora stadsbranden den 10 augusti 1736 klarade sig endast 26 av 160 
bergsmanstomter, medan de flesta nybyggaretomterna klarade sig. Gränsen för 
branden går i en sväng genom kvarteret Rådmannen, där tre tomter i den nordöstra 
delen klarade sig. Just där finns emellertid inga riktigt gamla byggnader kvar. Den 
enda byggnaden som man säkert vet finns kvar sedan tiden före 1736 är kyrkan som 
dock brandskadades svårt. 

I den påföljande inventeringen beskrivs de fastigheter som har byggnader och 
miljöer med särskilt kulturhistoriskt värde utförligt, med historisk bakgrund och 
kulturhistorisk värdering. Det innebär dock inte att de byggnader och miljöer som 
inte beskrivs saknar kulturhistoriskt värde. 

2011-02-21 

Leif Berggren 
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Stadskarta från 1737 av Mattias Hagman. 

Rådmannen 1 

Fastigheten Rådmannen 1 anges som en halv bergsmanstomt på stadskartan från 
1737. Samma förhållande råder 1799, då rektor Terserus står som ägare. 

Huvudbyggnaden på fastigheten uppfördes 1876. Enligt anmälan till Städernas 
Allmänna Brandstods-Bolag den 30 juni var den då under byggnad. 

Byggnaden är uppförd i resvirke i två våningar och taket är täckt med tegel och plåt. 
Redan från början togs halva bottenvåningen i anspråk för två butikslokaler, medan 
resten av huset användes för bostadsändamål. Byggnaden hade ett invändigt 
trapphus. 

2 

Den 1 juni 1899 fastställdes en bygglovsritning avseende nytt trapphus och förstuga. 
Om detta utfördes är oklart. Redan 1906 presenterades en ny ritning som antogs 
den 2 april samma år. Denna om- och tillbyggnad utfördes och resulterade i ett 
pentagonformat trapphus. 

År 1934 skedde en fasadändring. Två av de fyra skyltfönstren bi ev större, fönstren 
till bostadsutrymmena fick bågar med hela glas i stället för tredelade och 
affärsdörrarna fick ett enklare utförande. Någon gång tidigare hade också 
butiksdörren mot Rådmansgatan flyttats. 
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Nya förändringar skedde redan 1941. Nu togs hela bottenvåningen i anspråk för 
affärsverksamhet och här tillkom två WC-rum. På bostadsvåningen installerades 
WC- och badrum. Dessutom förstorades de två kvarvarande skyltfönstren och 
ytterligare två tillkom mot Kungsgatan. 

3 

Är 1952 var det dags för nya skyltfönster igen. Dock endast mot Rådmansgatan. Här 
försågs fasaden med två liggande, stora skyltfönster och nya butiksdörrar, två 
bredvid varandra. Även butiksdörren på hörnet byttes. Emellertid sparades det 
norra skyltfönstret från 1941. 

En tillbyggnad mot gården skedde 1960, då det pentagonformade trapphuset 
byggdes till och fick annan form. En tillbyggnad i ett plan med ovanliggande altan 
utfördes söder om trapphuset. Den senare utbyggnaden anges som verkstad på 
planen. 

Gårdshuset var uppenbarligen ett arv, eftersom det på en bygglovsritning från 1876 
framgår att man förändrar en bodbyggnad till brygghus och verkstad. 

I brandförsäkringshandlingarna står att byggnaden innehåller två våningar under 
inredning till brygghus i nedre våningen. Byggnaden uppges vara uppförd i timmer 
med tegel som taktäckning. Planlösningen var i det närmaste kvadratisk och taket 
valmat mot Kungsgatan liksom på huvudbyggnaden. 

Är 1942 skedde en genomgripande ombyggnad av gårdshuset. En källarvåning 
innehållande pannrum, tvättstuga och skyddsrum skapades. De båda andra 
våningsplanen byggdes om till fotoatelje. 

Mot gårdshusets södra gavel hade någon gång en bod i ett plan byggts till. Denna 
ändrades 1957 såtillvida att ett garage ersatte två tidigare bodar. Resterande tre 
bodar behölls. 

Är 1975 skedde en stor omdaning som påverkade hela fastigheten. De gamla 
bodarna och garaget revs och här byggdes en ny huskropp i vinkel så att den 
ansluter till både gårdshuset och huvudbyggnaden. Den nya byggnaden fick 
källarvåning samt på den del som ansluter till gårdshuset ytterligare en våning 
utöver bottenvåningen. l käliaren fanns lagerutrymmen liksom i bottenväningen där 
det också fanns utrymmen för personal och utställning. På våning två i det 
ursprungliga gårdshuset tillkom en reparationsverkstad. 

Kulturhistoriskt värde 

Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt värde 

Huvudbyggnaden speglar den tid då den gamla bergsstaden börjar sin förvandling 
till handelsstad. Redan från början byggdes det här huset med affärslokaler på 
bottenplanet. Vid den här tiden fanns få byggnader av det här slaget i Sala. 
Funktionen med affärslokaler i bottenvåningen finns fortfarande kvar. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 

Byggnaden är uppförd i restimmer, alltså stående timmer, en teknik som blev vanlig 
under 1800-talets senare del. För att ytterligare höja statusen reveterades fasaderna 
med kalkputs. 
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Upp/eve/sevärde 

Miljöskapande värde 

Med sitt hörnläge och stilrena framtoning försvarar byggnaden sin plats i staden. 

Sammanvägd värdering 

4 

Huvudmotiv är byggnadshistoriskt värde. På värderingskartan är huvudbyggnaden 
röd med skraffering. (Hus av värde, förändring rekommmenderas.) Skrafferingen 
avser huvudsakligen de sentida tillbyggnaderna samt avfärgningen med stänkputs. 

Rådmannen 2 

Dagens Rådmannen 2 utgjordes 1737 av två halva bergsmanstomter. Den västra 
ägdes 1799 av rådman Daniel Björkman och den östra av gamla rådman Möller. Den 
sistnämnda tomten klarade sig undan stadsbranden 1736. 

Av brandförsäkringshandlingarna från 1861 framgår att de två halva 
bergsmanstomterna nu har slagits ihop och fastigheten sträcker sig över hela 
kvarteret. 

Nr 1. Enligt brandförsäkringshandlingarna fanns här mot Rådhusgatan ett hus i 
timmer i två våningar. Tillbyggt trapphus mot gården och långsidorna klädda med 
träpanel. Taket var täckt med plåt. Här fanns tre rum på vardera våningen. Alla rum 
hade kakelugn. 

Nr 2. Sammanbyggt med ovan nämnda hus fanns längs tomtens södra sida 
ytterligare en byggnad i timmer. Denna hade emellertid tegeltäckt pulpettak och 
innehöll ett kök med spis och bakugn, en kammare med spis och ett mindre lider. 
Uppenbarligen var den här byggnaden i endast en våning. 

Nr 3. Längs södra tomtgränsen fortsatte bebyggelsen med ännu en byggnad av 
timmer. Huset hade två våningar och brädtäckt tak. [ bottenplanet fanns brygghus 
med inmurad kopparpanna och ett boningsrum med spis. På övre planet fanns två 
rum med kakelugnar. 

Nr 4. På gårdens södra sida, mot Fredsgatan, fanns också ett lider av stolpvirke med 
brädbekiädnad och brädtäckt pulpettak samt inkörsport. 

Nr 5. Slutligen fanns ifrån Fredsgatan på gårdens norra sida en uthusbyggnad med 
brädtak. Den totala längden var 100 fot, med 20 fot av stolpvirke och resten i 
timmer. Här fanns två bodar, två svinhus, ladugård för sex kor, stall för fyra hästar 
samt lider i bottenvåningen. På övre våningen fanns ytterligare en bod samt 
hemlighus och foderskullar. 

På stadskartan från 1888 återfinns byggnaderna 1,2 och 3. Dessutom finns här då en 
byggnad längs Fredsgatan med en vinkeldellängs södra tomtgränsen. 

Enligt markeringen på kartan ska delen mot Fredsgatan vara bostadshus. Ett 
bostadshus finns också inritat mot norra tomtgränsen nära fastighetens mitt. 

På stadskartan från 1909 har skett förändringar såtillvida att byggnadsdelen mot 
Fredsgatan verkar ha blivit utbytt mot annan, bredare byggnad. Samtidigt har cirka 
hälften av vinkeldelen längs södra gränsen försvunnit. [ övrigt stämmer kartfiguren 
med den tidigare kartan. 
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När den gamla bergsmansgården byggdes om för affärsändamål framgår inte. Det 
kan ha skett redan under lS00-talet, men troligare i tidigt 1900-tal. 

Då fanns här nämligen Lilla hotellet med resanderum och festvåning, vilkens 
glasveranda byggdes till 1911. 

Redan 1902 hade man emellertid byggt om magasinet mot Fredsgatan till 
bostadshus med butikslokal i bottenvåningens mittre del. År 1904 byggdes på 
samma byggnad till ett stort trapphus med klosett och badrum. Den här byggnaden 
revs 1979. 

Sedan tidigt 19S0-tal har ekiperings butiken Ekenbergs huserat i lokalerna. Under 
1990-talet flyttade nya hyresgäster in och omkring år 2000 verkar hela 
övervåningen ha byggts om för bostads ändamål. Fortfarande finns dock 
butikslokaler i bottenvåningen. 

Dagens karta visar att byggnaderna 1, 2 och 3 finns kvar och nu är sammanbyggda 
med den byggnad som stod ensam längs södra tomtgränsen. Större delen av ytorna 
används idag för bostads ändamål. Fastighetens norra del har tagits i anspråk för 
bilparkering och det har satts upp ett plank mot Fredsgatan. 

Kulturhistoriskt värde 

Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt värde 

Bergsmansgård i liggande timmer, troligen från 1S00-talets första halva. Sannolikt 
byggdes huset om för affärsändamål runt sekelskiftet 1900. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 

Byggnadstekniken i liggande limmer hal" stOl lvkal betydelse. DefI visar hur 
bergsmansgårdarna byggdes i Sala stad, dels från första början, dels efter den stora 
stadsbranden 1736 och inte minst under större delen av lS00-talet. 

Upp/eve/sevärde 

Miljöskapande värde 

Som före detta bergsmansgård med central placering i Sala innerstad har 
byggnaderna ett miljöskapande värde. 

Kontinuitetsvärde 

Huvudbyggnaden finns kvar på plats liksom flera av gårdsbyggnaderna. Den 
ursprungliga bergsmansgården har genom åren antagit olika skepnader utan att 
läge och proportioner har förändrats. 

Sammanvägd värdering 

Huvudmotiv är byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde. På 
värderingskartan är samtliga byggnader röda med skraffering. (Byggnader av värde, 
förändring rekommenderas.) Skrafferingen avser i första hand tilläggsisolerade 
fasader. 
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Rådmannen 3 

Rådmannen 3 är en liten fastighet och har så varit åtminstone sedan 1737. Tomten 
var då 3/8 bergsmanstomt liksom även 1799 då den ägdes av fjärdingsman Olof 
Hedgren. Enligt brandförsäkringshandlingarna från 1838 var då tomten 768 
kvadrataInar, eller cirka 242 kvm. 

Nr 1. Mot Rådmansgatan fanns ett boningshus av furutimmer i två våningar med 
portlider. Taket var täckt med brädor, näver och slagg. Det fanns två bostadsrum på 
varje våning och i alla rummen fanns glacerade kakelugnar i nisch med "jernDörrar 
och Spjell". 

Enligt brandförsäkringshandlingarna från 1871 är det fortfarande fråga om ett 
boningshus med fyra rum med eldstäder. Taket är emellertid nu täckt med tegel. 

Nr 2. På gårdens norra sida finns ett hus i timmer sammanbyggt med det förra. 
Huset har två våningar och taktäckning av brädor. Här finns ett rum med eldstad på 
var våning. 

Nr 3. Ännu ett hus av timmer tar vid på gårdens norra sida. Det är sammanbyggt 
med det förra och har brädtak. Byggnaden är inredd till stall, bodar och foderskulle. 

Nr 4. På gårdens östra sida, intill det förra huset, står ett hus av timmer med 
brädtak. Det är inrett till fähus, hemlighus och foderskulle. 
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Nr 5. Slutligen finns på gårdens södra sida ett redskapslider. Det är byggt av resvirke 

och brädor samt har brädtak. 

På stadskartan från 1888 finns alla byggnader med utom nr 5. Kanske var den riven, 
kanske var den för anspråkslös för att ritas in på k'lrtan. 

Stadskartan från 1909 visar samma bild som den tidigare kartan och går man till 
dagens karta har det tillkommit ett trapphus i vinkeln mellan nr 1 och nr 2. 
Dessutom finns längs södra tomtgränsen ett skärmtak som väl kan kallas ett 
substitut för redskapslidret nr 5. 

Troligen var det först 1912 som huset ändrades för affärsändamål. Här finns en 
ritning som visar att bottenvåningen i hus nr 1 togs i anspråk för butik och kontor 
samt att bottenvåningen i hus 2 samt en del av hus 3 ställdes i ordning som 
sadelmakeriverkstad. En brandmur sattes upp till skydd mot det resterande uthuset. 
På gården behöll man de gamla fönstren med tre glas. Dock satte man in två 
pardörrar med överdelen glasad i nationalromantisk anda. Ett skyltfönster sattes in 
och fönstren på övre våningen mot gatan byttes ut mot fönster med hela glas. 

Den här verksamheten levde inte länge. Redan 1916 var det dags för nästa 
ombyggnad. Nu byggdes ett utvändigt trapphus och det gamla togs bort tillsammans 
med en mellanvägg. Hela bottenvåningen gjordes om till kafe. Dörren mot gatan fick 
en central placering och på ömse sidor sattes in nätta skyltfönster. Mot gården sattes 
återigen in nya dörrar och två fönster med hela glas tillkom på den del som tidigare 
hörde till uthuset. Här finns också en skorsten mot brandmuren, eftersom kafeköket 
placerades där. 
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Den tredje ombyggnaden ägde rum 1942. Sannolikt var det nu verksamheten med 

försäljning och reparationer av cyklar, som ännu pågår, tog sin början. Fasaden mot 

gatan ändrades genom nyentredörr och nya, större skyltfönster. Ytterligare en 
mellanvägg togs bort så att butikslokalen blev djupare. Resterande del av hus 3 togs 

i anspråk. Troligen användes den sistnämnda för heta arbeten eftersom det anges 
plåtklädd dörr på ritningen. 

Omsider har också resterande del av uthuset tagits i bruk för verksamheten. Sedan 

1950-talet har sannolikt inga egentliga förändringar skett. 

Kulturhistoriskt värde 

Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt värde 

Bergsmansgård från 1700-talet eller från tidigt 1S00-tal. Ombyggd till affarshus och 
hantverksgård samt senare kafe på 1910-talet. På 1940-talet tillkom den 

verksamhet som ännu pågår. Samtliga timmerbyggnader finns kvar och stall, fähus, 

bodar och foderskullar har fått andra funktioner. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 

Byggnadstekniken i liggande timmer har stor lokal betydelse. Den visar hur 

bergsmansgårdarna byggdes i Sala stad, dels från första början, dels efter den stora 

stadsbranden 1736 och inte minst under större delen av 1S00-talet. 

Patina 

Patina finns i överflöd på fasaderna mot gården. Här har knappast något gjorts 
sedan 1940-talet. Detsamma gäller för en del av interiörerna. 

Upplevdseviirde 

Miljöskapande värde 

Det miljöskapande läget är påtagligt. Gården ligger ett stenkast från stora torget och 
är ett mycket gott exempel på en liten bergsmansgård, där byggnaderna har 

bevarats och fått andra lunktioner. 

Kontinuitetsvärdet 

Kontinuitetsvärdet är oomtvistligt. Här finns en före detta bergsmansgård med alla 

byggnader bevarade. Förändringar har genom åren skett för att skapa 

förutsättningar för andra verksamheter, men byggnadernas form, placering och 

proportioner har lämnats orörda. 

Autenticitet 

Gården visar en autentisk miljö, inte från den ursprungliga bergsmansgården, men 

väl från den affärs- och hantverksrörelse som startade på 1940-talet och pågår 
fortfarande. Emellertid är alla hus stommar från tiden för bergsmansgårdens 

tillkomst. 

Sällsynthet - representativitet 
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Gården tillhör en av få bevarade bergsmansgårdar med samtliga, viktiga byggnader 
kvar. Den är alltså sällsynt samtidigt som den är en god representant för hur en liten 
bergsmansgård var uppbyggd. 

Sammanvägd värdering 

Huvudmotiv är byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde. Ytterligare 
grundmotiv är patina, miljöskapande värde samt kontinuitetsvärde. Förstärkande 
motiv är autenticitet och sällsynthet. På värderingskartan är samtliga byggnader 
gröna (Byggnader av betydande värde)och huvudbyggnaden har fasaden mot gatan 
skrafferad på grund av tilläggsisolering. (Förändring rekommenderas) 

Rädmannen4 

Rådmannen 4 bestod av två tomter 1737. Är 1799 var det fråga om 5/8 
bergsmanstomt som ägdes till 3/8 av knappmakare Boman och till v.. av Jöns Bergs 
änka. Tomtstorleken förefaller vara samma idag. 

Nr 1. I brandförsäkringshandlingar från 1878 uppges att huset mot gatan är i två 
våningar och av timmer med tegeltak. I huset finns nio boningsrum med eldstäder. 

Nr 2. Vid gårdens södra sida, sammanbyggt med ovanstående byggnad, finns ett hus 
av timmer med tegeltak i en våning. Det är inrett till bagarstuga med bakugn och 
rappade väggar. Här finns också ingång till huset mot gatan. 

Nr 3. På norra sidan av gården finns ännu en timmerbyggnad sammanbyggd med 
gatuhuset. Det har två våningar och tegeltäckt tak. Här finns tre rum med eldstäder 
samt brygghus och trappuppgång till både det här huset och huset mot gatan. 

Nr 4. På g:1rdens södra sida sammanbyggt med tidigare nämnda byggnad finns ett 
hus av stolpvirke och med tak av tegel. Detta används som redskapslider. 

Nr 5. Längs gårdens östra sida finns ett hus av timmer med tegeltak. Det är inrett till 
ladugård, vedbod, avträde och skullar. 

På stadskartan frtn 1888 finns s<J.illtliga uppräknade byggnader med. Alla utom nr S 
är markerade som bostadshus. 

Även på 1909 års karta förefaller samtliga byggnader finnas med. 

På dagens karta verkar byggnad nr 4 vara borta. Dessutom är byggnad nr 2 avsevärt 
bredare än tidigare. 

En ritning från 1881 visar en symmetrisk gatufasad med portlider i mitten och två 
pardörrar med mellanliggande fönster samt två fönster närmast hörnen. På övre 
våningen finns en rad med sju fönster med tredelat glas. 

Någon gång längre fram ändrades bottenvåningen till butikslokaler. På en ritning 
från 1936 avseende fasadändring framgår att bottenvåningen då har små 
skyltfönster och andra dörrar än de som fanns på den äldre ritningen. Nu vill man 
byta dörrar igen och dessutom sätta in större skyltfönster. I båda fallen finns 
emellertid de gamla fönstren med tre glas kvar på övre våningen. 
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En ritning från 1960 verkar avhandla ett nytt trapphus. Fasaderna visar att nu sitter 
det fönster med hela glas i samtliga fasader. 

En uppmätningsritning från 1980 visar att det ännu en gång har bytts fönster. Mot 
gatan sitter nu fönster utan mittpost, men med en liggande post i övre delen av 
fönstret. Ungefär som ett fönster med T -post, men utan den vertikala delen. På 
fasaderna mot gården har vissa fönster återfått spröjsarna. 

En ombyggnadsritning från samma år, 1980, visar att man i konsekvensens namn 
förser alla fönster mot gården med spröjsar. 

Gårdshuset, hus nr 5, byggdes om radikalt 1903 efter ritning av stadsbyggmästaren 
John Ericsson. Ladugård och skullar försvann och ersattes med magasin, sannolikt 
för butikernas räkning. Funktioner som vedbodar, soprum och avträden behölls. 
Byggnaden försågs med fönster på båda våningarna och kläddes med stående och 
liggande träpanel. 

Är 2010 gavs bygglov för ändrad användning för hus nr 5. Halva huset ska inredas 
till bostad. Några sentida spår tas därmed bort, men byggnaden blir kvar. 

Kulturhistorisfrt 'lärde 

Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt värde 

Bergsmansgård byggd någon gång före 1878. Någon gång på 190D-talet ändrades 
bottenvåningen till butikslokaler. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 

Byggnadstekniken i liggande timmer har stor lokal betydelse. Den visar hur 
bergsmansgårJarna byggdeS i Sala ;:,tad, dels fråli första början, dels cfter den slafa 
stadsbranden 1736 och inte minst under större delen av 18DD-talet. 

Upp/eve/sevärde 

Miljöskapande värde 

Gården ligger i en rad med före detta bergsmansgårdar i centrala Sala. 

Sammanvägd värdering 

Huvudmotiv är byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde. På 
värderingskartan är samtliga byggnader röda och huvudbyggnaden är skrafferad. 
(Byggnad av värde, förändring rekommenderas.) Skrafferingen beror främst på 
modern fasadbeklädnad och dito fönster. 

RådmannenS 

Enligt 1737 års karta ingick Rådmannen 5 i en hel bergsmanstomt tillsammans med 
västra delen av Rådmannen 6. Är 1799 kallas tomten för nybyggaretomt och ägare 
är hattmakaren Gagnerus. 

Brandförsäkringshandlingarna från 1828 talar om ett boningshus av timmer med 
brädklädnad och taktäckning med dubbelt brädtak och tegel i kalkbruk ovanpå. 
Huset har två våningar med inkörsport och tre rum på bottenvåningen. På övre 
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våningen finns fyra inredda rum samt lös trappa till vinden. Mot gården var vid byggt 

en förstuga för båda våningarna. 

Är 1920 byggdes huvudbyggnaden till med 3,5 meter inåt gården. Större delen av 

tillbyggnaden blir tre våningar och en del av trapphuset springer ut från väggliv. 

Fönstren på tillbyggnaden är av flera slag och de översta är klart jugendinspirerade. 
Dessutom byggdes en liten balkong i vinkeln mellan det utspringande trapphuset 

och resten av huskroppen. 

Fönstren har bytts ut och balkongen har fått ett skärmtak. I övrigt har inga egentliga 

förändringar i gårdsfasaden skett sedan 1920. 

Är 1944 fick den norra butikslokalen större djup och fasaden ändrades genom att 

två stora skyltfönster ersatte det enda befintliga samt att dörren fick en central 

placering och blevenkeldörr. Även den intilliggande butikslokalen fick dörren 
utbytt. Sannolikt var det nu som Almqvists Ur flyttade in i lokalerna. I samband med 

det här byggdes också ett pannrum i nordöstra hörnet under del av byggnaden. 

Är 1961 fick den södra butikslokalen ett större skyltfönster. 

Något gårdshus finns i;1tC o:nnämnt i br3~dfcr::;tkrir.gsh,mdlingar:1<l1 men finns m::d 
på stadskartan från 188B. 

En bygglovsritning från 1899 visar tillbyggnad av gårdshuset som då sträckte sig 

längs östra gårdSSidan. Tillbyggnaden avser en vinkel mot väster längs den norra 
tomtgränsen. Funktionerna var brygghus och avträden samt ett bostadsrum på övre 

våningen. Det befintliga gårdshuset bestod aven högre del i två plan samt en lägre 

byggnadsdel. Den högre delen hade ett stort bostadsrum på övre våningen med en 

utvändig, rak trappa. Fasaden dominerades av tre stora fönster i nationalromantisk 
stil samt en pardörr med överljus. 

Inventeringen från 1972 visar att större delen av den tillbyggnad som gjordes 

fortfarande finns kvar, om än med utseendet förändrat. Den äldre delen har dock de 

smårutiga fönstren kvar på övervåningen. Någon gång har också byggnadens övre 

våning byggts på till full längd. 

Är 1987 byggs en del av uthuset om till kontor och utställningslokaler och 1990 

genomförs en fullständig omdaning. Vinkeln mot väster rivs och huset fär ett helt 
annat utseende genom ny fasad, nya fönster och dörr, ny taktäckning i 

trapetskorrugerad plåt och dessutom en stor altan. Inget är längre sig likt. 

Kulturhistoriskt värde 

Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt värde 

Huvudbyggnaden är från 1700-talet eller från tidigt lS00-tal. Möjligen byggd som 

hantverksgård från början. Är 1920 gjordes en tillbyggnad mot gården, vilken är i 

stort sett oförändrad. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 
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Byggnadstekniken i liggande timmer har stor lokal betydelse. Den visar hur 
bergsmans- och hantverks gårdarna byggdes i Sala stad, dels från första början, dels 
efter den stora stadsbranden 1736 och inte minst under större delen av lSDD-talet. 

Upp/eve/sevärde 

Miljöskapande värde 

Värdet skapas av det centrala läget i en rad med byggnader av liknande karaktär. 

Sammanvägd värdering 

Huvudmotiv är byggnadshistoriskt värde och byggnadsteknikhistoriskt värde. På 
värderingskartan är huvudbyggnaden röd (Byggnad av värde), medan gårdshuset är 
gult. (Byggnad av värde för stadsbilden) 

Rådmannen 6 

Stadens enda kvarvarande fastighet - med den här typen av bebyggelse - som löper 
tvärs över hela kvarteret är Rådmannen 6, som tillhör östra kvarteret. 

På stadskartan från 1737 sträcker sig tomten endast till kvarterets mitt. Rådmannen 
6 ingår da i en hel bergsmanstomt och utgör dar den södra halvan. 

Motstående tomt, mot Fredsgatan, är också bergsmanstomt, men en halv sådan. 

På kartan från 1799 går tomtgränsen fortfarande i kvarterets mitt, men Rådmannen 
6 är nu en halvtomt. Motstående tomt har samma mått och benämns nu 
nybyggaretomt. 

Båda tomterna ägs aven bokhållare P. R. Bölmark. Rådmannen 6 ligger i Östra 
kvarteret. 

Ett brandförsäkringsprotokoll från 1849 ger en god beskrivning av hur tomten då är 
bebyggd. Det framgår också att tomten nu är sammanslagen med tomten mot 
Fredsgatan. 

Mot Rådmansgatan finns ett hus i två våningar med vinkelbyggnad mot gården. 
Huset är byggt i timmpr och redan då panelklätt samt försett med tegeltak. 

I byggnadsdelen mot gatan finns förutom inkörsporten sex rum och två förstugor. 

Vinkelbyggnaden inrymmer tre rum, kök med bakugn och kökskammare samt 
brygghus med inmurad kopparpanna och garveri. 

I vinkeln mellan huskropparna finns ett trapphus. Sammanlagt finns åtta kakelugnar 
i huset. 

Längs södra tomtgränsen finns ett fähus med bås för åtta kor och ett stall för två 
hästar inklusive selkammare. På övre våningen finns foderskullar och de båda husen 
är sammanbyggda under samma taklag med mellanliggande, öppen del, sannolikt 
lider. 

Mot Fredsgatan finns en byggnad av timmer i två våningar under tegeltak. Här finns 
två bodar med körport emellan på nedre botten samt tre spannmålsbodar på övre 
våningen. Till övervåningen finns två separata trappor. 
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De ovan uppräknade byggnaderna verkar fortfarande finnas kvar, även om de fått 
andra funktioner. 
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På gården fanns dessutom ytterligare en byggnad av timmer. Det var ett svinhus och 
vagnslider som var sammanbyggt med byggnaden mot Fredsgatan och låg mot 
tomtgränsen i norr. 

År 1849 hette ägaren E. Östgren. Han kallade sig för garverifabrikör. Enligt en 
fastighetsförteckning från 1870 var denne man då fortfarande ägare till fastigheten. 

År 1875 startade Sofie Lundfeldt ett konditori i fastigheten. Om 
garveriverksamheten fortfarande var igång framgår inte. Konditoriet blev populärt 
och räknades till de bättre i staden. Här blev mötesplats för många av stadens 
damer. På lördagarna samlades många landsortsbor här, inte minst präster. 

Kartan från 1888 visar en fastighet som sträcker sig tvärs över kvarteret. Hela 
fastigheten är bebyggd, dels mot gatorna dels längs tomtgränsen mot söder. Sedan 
1849 har alltså tillkommit en byggnad som knyter samman all bebyggelse längs 
södra respektive östra tomtgränsen. Bebyggelsens omfattning är alltså ungefär som 
idag. 

Tomtens västra halva intill kvarterets mitt innehåller hus för affärs- och 
bostadsändamål och den östra halvan är bebyggd med uthus. 

År 1900 avled garvare Östgren och troligen övergick då fastigheten i makarna 
Lundfeldts ägo. Från 1903 finns en ansökan och en ritning över indragning av vatten 
och avlopp på fastigheten som då tillhör S. respektive A. Lundfeldt. Här var man 
tidigt ute eftersom stadens vatten och avlopps nät togs i bruk först 1903. 

l ansökan uppges att bostadshuset innehåller åtta boningsrum, två kök, en 
tvättstuga, ett butjksfU!"n samt hageri. Efter Östgrens död uppläts ölJe:v2ningen 

också för enskilda fester. 

När konditoriepoken avslutades är oklart. 

År 1947 installerades två vattenklosetter på fastigheten och åren 1950 till 1952 
skeddt stora omoyggnauef. Bostadshuset byggdes tiH fllOt gården och troligen sattes 
samtidigt inkörsporten igen. 
Fasaden mot Rådmansgatan 
försågs med stora skyltfönster. 

Körporten mot Fredsgatan har 
under en tid har använts som 
garage, men upphöjdes nu 
återigen till inkörsport till 
gården. Bodarna på ömse sidor 
om porten blev nu i stället garage, 
vilket också gäller för den 
tidigare vedbodei1 där från början 
var ett stall. 

Under hela andra halvan av 1900-
talet och en bit in på det här 

Sol; L""dfeldts ko"ditori, 10»1 sedan 1875 ",,,it inrymt , ganm,"e ösl
gren .. hu .• 1'0 R"dm"nsgGt(lll, var ell kilr ""it''"l,!"t" siirski!t fur stade"s 
dame •. Pit li!rdaganl<l "ar det ocbä en IrUjflmllkt. tör "'rlnga lalld .. bor. 
i"te mins! f6,- priist"""n 1'!L1lt Sala. Efter gaT1Ja,'C ÖMgTC"" död /9011 1'1'1'
lIil$ ö"er"d"i"!I"" filT e"shHda leste, .. FOTD Anders SchiW. 
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århundradet huserade sedan Öhrns damkonfektion i den här fastigheten. Sedan ett 
antal år tillbaka finns här butiken Ekenbergs damkläder, vilket innebär att denna 
sentida tradition upprätthålls. 

Om man sammanfattar det hela kan man konstatera att flertalet av de byggnader 
som fanns här vid 1800-talets mitt också finns kvar idag. 

Troligen uppfördes huvuddelen av byggnaderna under sent 1700-tal eller tidigt 
1800-tal. Något byggnadsår finns inte dokumenterat, men det finns detaljer som hör 
hemma under den nämnda perioden. 

Kulturhistoriskt värde 

Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt värde 

Gården är från 1700-talet eller tidigt 1800-tal. Troligtvis byggd som hantverksgård 
med garveri som huvudnäring. År 1849 hette ägaren E. Östgren och han kallade sig 
garverifabrikör. Alla byggnader finns kvar, bortsedd från svinhus och vagnslider mot 
tomtgränsen i norr. Stall och fähus har fått andra funktioner liksom magasinet mot 
Fredsgatan. 

Byggnadsteknikhistoriskt värde 

Byggnadstekniken i liggande timmer har stor lokal betydelse. Den visar hur 
bergsmans- och hantverks gårdarna byggdes i Sala stad, dels från första början, dels 
efter den stora stadsbranden 1736 och inte minst under större delen av 1800-talet. 

Patina 

Den patina som finns gäller i första hand gårdsmiljön där inte mycket har förändrats 
sedan lnitt€I1 av 1900-talet. Även den rödfärgade timmerfasaden mot Råumännen 
11 har patina, nästan i övermått. 

Socia/- och personhistoriskt värde 

Det här är värden som i det här fallet är dolda. År 1875 startade Sofie Lundfeldt ett 
konditori i fastigheten. Det är uppenbart att det var fråga om en handlingskraftIg 
kvinna eftersom det bara gått några årtionden sedan kvinnan hade fått handels- och 
hantverksfrihet. Konditoriet räknades till de bättre i staden och blev populärt inte 
minst bland stadens damer. Tillsammans med sin man köpte Sofie Lundfeldt 
fastigheten vid Östgrens död år 1900. Det enda spår som finns kvar av den 
verksamheten är troligen den berså som nu är nersågad jäms med marken. 

Upp/eve/sevärde 

Miljöskapande värde 

Gården har ett mycket stort miljöskapande värde. Det centrala läget och det faktum 
att nästan alla byggnader finns kvar på ursprunglig plats är av stort värde. 

Kontinuitetsvärde 

Kontinuitetsvärdet är odiskutabelt. Här finns en före detta hantverksgård med 
nästan alla byggnader bevarade. Förändringar har genom åren skett för att skapa 
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förutsättningar för andra verksamheter, men byggnadernas form, placering och 
proportioner har lämnats orörda. 

Sällsynthet - representativitet 

Det här är den enda gården av den här karaktären som finns kvar i Sala stad. 

Sammanvägd värdering 

14 

Huvudmotiv är byggnadshistoriskt värde och byggnadsteknikhistoriskt värde. 
Andra grundvärden är patina, social- och personhistoriskt värde, miljöskapande 
värde och kontinuitetsvärde. Det är också den enda gården av sitt slag i Sala stad. På 
värderingskartan är samtliga byggnader gröna.(Byggnader av betydande värde) 

Rådmannen 7 

Bedöms inte ha något särskilt kulturhistoriskt värde. 

Rådmannen 9-11 

På fastigheterna finns det före detta EPA-varuhuset som uppfördes 1963 efter 
ritningar av arkitekten Folke Hederus. Beställare var Turitz & Co i Göteborg. 
Byggnaden är en del av den genomgripande förändring som utfördes i Sala 
stadskärna kring 1900-talets mitt och senare hälft. Flera äldre trähus i den 
småskaliga centrumbebyggelsen och hela kvarter revs då för att lämna plats för ett 
modernt affärscity. 

Byggnadshistoriskt värde 

EPA-varuhuset är en del av Salas och länets moderna kulturarv. Varuhuset hör 
hemma i en modernistisk byggnadstradition. 

Sammanvägd värdering 

På värderingskartan är byggnaden röd med skraffering. (Byggnad av värde, 
förändring rekommenderas.) Skrafferingen har sin grund i nya fönster och en 
tillbyggnad i form aven inglasad balkong. 

Rådmannen 13 

Bedöms inte ha något särskilt kulturhistoriskt värde. 

Rådmannen 14 

Bedöms inte ha något särskilt kulturhistoriskt värde. 

Rådmannen 15 

År 1737 var här två 1,4 bergsmanstomter, varav den östra klarade sig från 
stads brand en. Det här blev sedan en halv bergsmanstomt som 1799 ägdes av 
Petterssons arvingar. 

Enligt brandförsäkringshandlingar från 1874 fanns i hörnet av Kungs- och 
Fredsgatorna en timmerbyggnad i en våning med tegeltäckt tak. Huset var inrett 
med fyra boningsrum med eldstad. 

Mot Kungsgatan intill ovan nämnda byggnad fanns ett hus i stolpvirke med brädtak. 
Huset användes som vedbod. 
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På gårdens östra (västra?) sida, dels av timmer dels av resvirke fanns en byggnad 
med taktäckning av brädor. I byggnaden fanns stall, ladugård, visthusbod samt 
skullar. 

15 

En ny huvudbyggnad uppfördes på samma plats som den gamla i början av 1900-
talet. Ritningen är stämplad 1903. Byggnaden blev reslig och stadslik med två höga 
våningar samt källarvåning. Stommen är sannolikt i timmer men reveterades och 
försågs med gesimser och fönsteromfattningar i puts. Byggnadens norra hörn var 
avskuret och där fanns en butiksdörr. Över hörnet och på östra gaveln var taket 
valmat. Mot Kungsgatan fanns två nätta takkupor. En butikslokal fanns i nordöstra 
hörnet och resten av bottenvåningen upptogs aven stor bostadslägenhet. På övre 
våningen fanns en stor och en liten lägenhet. 

År 1943 inreddes en gavelkammare samt WC-rum på vindens västra gaveL 
Samtidigt inreddes fem vindskontor och en balkong byggdes på södra långsidan. 

Någon gång, okänt när, har en dörr tagits upp mot Kungsgatan. Som jag själv 
kommer ihåg så var här kafe under 1960-talet och åtminstone en del av 1970-talet. 
Butikslokalen i hörnet fanns också kvar under den tiden. 

År 2000 byggdes huset om med en del stora förändringar som följd. Båda dörrarna, 
den ursprungliga och den sekundära, mot gatan sattes igen. Fönstren byttes ut mot 
nya, dock med korspost som de gamla. Fasaderna avfärgades med stänkputs. 
Vindsvåningen inreddes och det tillkom fem takkupor. 

Ritningen till gårdshuset är stämplad 1901 och det är möjligt att det byggdes före 
huvudbyggnaden. Två av väggarna utgjordes av brandmurar och resten i trä. Mot 
Kungsgatan var taket valmat. Huset innehöll stall, lider vedbodar, avträden och 
gödselrum samt skullar på vinden. 

År 1943 byggdes gårdshuset om. Källare för pannrum och tvättstuga grävdes ur 
under del av byggnaden. Våningsväggarna ovan källaren murades i tegel och 
kalkputsades. Här blev kontor och lager. Resterande del av byggnaden användes för 
diverse bodar. 

Är 2000 gjordes huset om helt och hållet. Vinden inreddes för bostadsändamäl med 
ingång och hall på nedre botten. Bottenvåningen inreddes med förråd, kontor och 
pentry. I samband med dessa arbeten tillkom nya fönster och dörrar samt ny 
fasadbeklädnad och en uteplats. 

Kulturhistoriskt värde 

Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt värde 

I tidigt 1900-tal ersattes den gamla bergsmansgården med nya byggnader i tidens 
anda. Bebyggelsen hade sedan stadsbranden 1880 börjat bli mer stadslik och den 
här huvudbyggnaden är inget undantag. På bottenvåningen fanns en butikslokal, 
medan huvuddelen av huset upptogs av bostadslägenheter. Längre fram på 1900-
talet ökades butiksdelen ut för att helt försvinna på 2000-talet då hela huset 
utnyttjas för boende. Anmärkningsvärt är att i det samtida gårdshuset fanns stall 
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och skullar, vilket visar att det trots allt gick långsamt att helt utplåna den gamla 
bergs stadens karaktär. 

Upp/eve/sevärde 

Miljöskapande värde 

16 

Byggnadens hörnläge samt vissa likheter med huvudbyggnaden på Rådmannen 1 
ger ett miljöskapande värde. Likheten består bland annat i det avfasade hörnet med 
valmat tak. 

Sammanvägd värdering 

Huvudmotiv är byggnadshistoriskt värde samt miljöskapande värde. På 
värderingskartan är huvudbyggnaden röd med skraffering. (Byggnad av värde, 
förändring rekommenderas.) Skrafferingen har sin grund i nya takkupor, avfärgning 
med stänkputs, ändring av fönster- och dörrplacering samt utbyte av dörrar och 
fönster. 
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