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1 BAKGRUND
Fastigheten, Hasslemölla 1:1 ligger på Romeleåsens östra sidan i Veberöd. Adress till byggnaderna är
Hasslemölla 631, 247 96 Veberöd. Här finns olika byggnader från 1890-talet och nyare.
Uppdragsgivare har beställt statusrapport över alla byggnader inom fastigheten.

2 UPPDRAG
Redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamling av information sker genom en
byggnadsteknisk undersökning och en miljöinventering genomfört av sakkunniga inom AFRY.
Statusrapport baseras på den okulära tekniska undersökning som gjorts till alla byggnadens rum inom
fastigheten.

3 UNDERSÖKNINGSTILLFÄLLE
Undersökningarna genomfördes, den 27 januari 2020 av Johan Enhörning, Henrik Nilsson och Jen
Pham, samtliga från AFRY. Undersökning av synliga ytor har genomförds i samtliga tillgängliga
utrymmen i mån av byggnadsteknisk relevans. Med tillgängliga utrymmen menas alla utrymmen som
kan undersökas via öppningar, inspektionsluckor, dörrar, och de som har varit normalt tillgängliga.

4 UNDERSÖKNINGSMETOD
Teknisk undersökning utfördes genom en okulär besiktning till samtliga byggnadens rum både
invändigt och utvändigt. Ett antal stickprov har tagits på misstänkt skadade byggdelar för att kunna ge
en bättre kännedom av eventuella skador på byggnadskonstruktionen. Resultatet av stickproven
kommer att presenteras under Bilaga 1 ”Miljöinventering”.

5 UNDERSÖKNINGSRESULTAT
Analysresultat påvisar asbest i färg och puts i fasaden. Asbest är ett material som har används i stor
skala från år 1930 till år 1976. Idag är det förbjudet. Asbesthaltiga byggmaterial som kan finnas bland
annat i fasadmaterial. Asbest är ett ämne som är farlig för brukare, entreprenörer och omgivning då
den frigörs, den måste tas ut och omhändertas enlig arbetsmiljölagen, avseende miljö och hälsofarliga
ämnen.
Generellt har det noterats fuktskador i form av mögel, rötsvamp och skadedjursangrepp i virke,
sönderfall av puts och bruk som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick.
Fuktproblematik bör åtgärdas för att förebygga allvarliga skador och för att i sin tur skydda
stomkonstruktionens bärförmåga. Fukt i sig är ofarligt men fukt ihop med organiska material orsakar
ofta problem vid dåliga miljöer. Om en byggnadskonstruktion råkar ut för en fuktskada under längre tid
kan de olika materialens beständighet och hållfasthet förändras.
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6 ALLMÄNT
Statusrapporten är konstruerat på så sätt att beskrivs byggnad i sin helhet och efter utifrån byggnadsdel.
Under Bilaga 2 ”Ritningar” finns följande referensritningar: 01-S Situationsplan, 01-A
husbyggnad plan 0, 02-A källare och vind och 01-Miljöinventering med markeringar på var de olika
provhål har tagits för analyser.

Statusrapport Hasslemölla 1:1

Page 6/31

Ritningar är inte skalenliga utan är
bara en referens.
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7 HUVUDBYGGNAD
Bostadshuset är uppfört runt år 1890 och har en symmetrisk rektangulär form av ca 20 x 9 m. Huset
har mot gårdsplanen två entréer med hall och mot norr fasaden en utgång genom verandan till
trädgården.
Byggnad består av två våningar, ovanvåning är delvis oinredd och bottenvåning delas i två lägenheter
som består av totalt, åtta rum, två kök, ett komplett badrum, en toalett med WC och handfat och en
förråd/skafferi.
Källarutrymme finns det två separata, ett mitt under huset med ingång från köket i lgh 2 och utifrån,
samt ett mindre källarutrymme under förråd/skafferiet i lgh 1.
Bjälklag över källare är träbjälkar och golvbrädor i varierande skikt. Huset står delvis på Torpargrund
(där det inte finns källare) Den svarta grundmuren är av sten, det finns ingen information om dränering,
kapillärbrytande skikt eller om det är något annat som bryter belastningen av markfukt. Hål finns
upptagna runt om huset för att ventilera torpargrunden.

Bostadshuset har tegelstomme med innerväggar av både tegel och trästomme. Putsade fasader är i vit
färg, och visar fukt, sprickor och putsbortfall. Generellt, finns det skador i form av sprickor och
fuktgenomslag både invändigt och utvändigt, det kan även finnas dolda skador bakom tapeterna eller
invändigt skivmaterial.
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Äldre sadeltak är beklädnad med eternitskivor och bedöms har uppnått sin tekniska ålder, taket
behöver repareras för att förhindra fuktskador och läckage. Vindskivor är torra och har
underhållsbehov. Huset har två skorstenar som inte är i bruk, lösa fogar noteras samt sprucken krona.

Huset ventileras med självdragsventilation och uppvärmning sker med värmepump. Enskilt vatten och
avlopp, avloppet är ej godkänt och föreläggande finns om att det ska åtgärdas. Analys av vatten från
borra är taget, se miljörapport. Kommunalt vatten och avlopp finns i närheten men är inte anslutna till
fastigheten.
Byggnaden har både enkla och spröjsade bågar med träkarmar som varierar i ålder och
är i olika skick. De äldre fönsterna är enkelglas medans de lite nyare är kopplade bågar. Fönsterna är
sidohängda och det finns 1-2 till 3-luft fönster. Interiör och exteriör dörrarna är av trä, vissa är massiva
och vissa är gabondörrar, några har glaspartierna och de är i olika skick.
Bostaden är i mycket stort behov av renovering och odör förekommer i delar av bostaden. Framförallt
lgh 1 är skadad av katturin.

Verandan har en stor marksättning och visar sprickor på golvet, träkonstruktion är målat i vit och ljusblå
färg. Stuprör och hängrännor relativt gott skick. Skorsten visar bristande kondition i så väl sten som
fog.
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VARDAGSRUM 01
Ligger vid västra gavel har skurgolv av furuplank, som visar sättningar på golvet mot tvärgående
innerväggar. Murstock troligen mitt på tvärgående innerväggar. Samtliga väggar är tapetserade och är i
gott skick. Fönsterna har kopplade bågar och är 2-glas träfönster. Fönsterbänkarna är av sten.
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SOVRUM 02
Genomgångsrum med massiva väggar som är putsade och tapetserade. Golvet är av furu som är
täckts med röd textiltäckningsmatta. Inglasad dörr som troligen är från byggnadsåret. Träfönster med
1-glas och med träfönsterbänk. Sättningssprickor finns vid innerväggar. Dörrarna är från 60-talet en är
inglasat och de andra två är massiva trädörrar.

RUM 03
På golvet finns det heltäckningsmatta. Väggarna är putsade och tapetserade. Träfönster med 1-glas
och är i gott skick. Fönsterbänk är av trä. Genomgångsrum med en massiv dubbelinglasad dörr i vit
färg vid entrén ut till verandan på norra fasaden. Rummet visar stora sättningssprickor vid
innerväggarna.
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STORA RUMMET 04
Rummet har massiva innerväggar som är tapetserade, parkett på golvet, undertaket är av släta
träplattor målade i vitt. Träfönsterna har 2-glas och fönsterbänken är av sten. Fönsternas undertak är
av träplattor. De kopplad fönsterbåge är i gott skick. Innerväggen med valv och innerväggen mot
trapphuset har sättningssprickor. Självdragslucka med asbestpapp.
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SOVRUM 05
Massiva väggar putsad och tapetserad. Fönster är av nyare modell, dubbelkopplade bågar.
Självdragsventilation. Innertaket är av gipsskivor fästad direkt i undertaket. Golvet är av furuplank,
plastmatta är delvis utriven, stark doft av katturin, Elinstallationer är ojordade.

BADRUM 06
Massiva innerväggar är halvkaklad, putsad och målad. På golvet finns rödvit schackmönstrad klinker.
Undertak med typ huntonit plattor.
På olika platser vid innerväggar finns svartmögel i putsen. Fönster har dubbelkarmar av en nyare
modell. Golvbrunn är av gjutjärn. Badkaren är inkaklat likt väggen.
Stor sättningsskada finns i innerväggen ovanför dörren mellan badrum och kök. Går ej att stänga
dörren.
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7.7

SOVRUM 07

Massiva innerväggar är putsad och tapetserade. Trägolvet är skadat, man kan se svartpapp under
trägolvet. Golvet har plastmatta på furuplank. Fönster mot norr och söderfasad med nyare modell.
Gavelfönstret har enkelglas. Fönster har dubbelkopplade bågar. El ojordad.
Ytterväggar är isolerade med Tretex skiva. Innerdörr är massivträ.

SKAFFERI / FÖRRÅD 08
Plastmatta på spångolvet. På undersidan av träbjälken har man spikat masonitskivor.
Vissa väggar är putsade och målade med rosa /beige färg. Här finns frilagda takbjälkar, innerdörr i
massivträ. Träfönster med 1-glas bågar. Träfönsterbänk är av furuplank bekläd med masonit som visar
rötskador. Innertak vid fönsteruppvisar påväxt av svartmögel. Nederdel av träfönster har rötskadade
bågar och karm.
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KÖK 09
Köket har plastmatta på golvet och väggarna är tapetserad med blommönster, vit träsockel. Kökets
skjutdörr/jalusier är i dåligt skick. Köksinredning i dåligt skick. Spisen är nyare och är i gott skick.
Fönster med 3-glas har dubbelkopplad båge och är i bra skick. Äldre tvättmaskin med oklar
funktionalitet. Kaklat stänkskydd ovanför diskbänk och spis, undertaket är av vitmålade träskivor.
Äldre lysrörsbelysning. Klädkammare har flytspackel på golvet. Murstock med rensluckor finns i hörnet
mot vardagsrum.
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GROVENTRÉ 10
Massiva väggar putsade och målade. Golvet har rödvit schackmönstrad klinker, vit träsockel. Dörr med
överljus är av massivträ med inglasat del. Vita träkarmar med massivträ dörrar, trätröskel. Väggen
uppvisar sprickor efter sättningar.
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ENTRÉ 11
Massiva putsade väggar med tapet.
Golvet belagt med bruna klinker, över är det lagd en grön textilmatta. Dörr med överljus
Vit träkarmar med massivträdörrar, trätröskel. Väggen uppvisar sprickor efter sättningar.

WC 12
Golvet är belagt med bruna klinker plattor. Träsockel i vit färg. Putsade väggar är tapetserade med
kakel som stänkskydd ovanför handfat.
WC handfat och wc stol i dåligt skick. WC står och rinner då bottenventil ej är tät.
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KÖK 13
Linoleummatta på golvplattor. Blommiga tapeter på väggen, plankvägg mot källare trappa.
Klinker i grå färg framför spis. Äldre spis är i gott skick men resten av utrustningen är slitna/mindre gott
skick. Troligen murstock vid spis. Mindre klädkammare/förråd bredvid spis.
Plankvägg mot trappa till källare. Kök har gjuten betong ovanpå undergolv av furuplank.

MATSAL 14
Tapet på väggen, textilmatta på trägolvet, träfönster med 2-glas och fönster bänk av sten.
Sättningssprickor vid innervägg längsgående. Vitt slätt undertak.
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KALLFÖRRÅD - KÄLLARE ÖSTRA 15
Massiva väggar som är putsade. Inkommande vatten i PEM slang kopplat till äldre hydroforpump.
Finns pumpgrop/brunn i hörn med stående vatten. Utrymme delvis använt som matkällare.

KALLFÖRRÅD - KÄLLARE VÄSTRA 16
Massiva väggar är putsade och målade i grå, rörisolering är skadat.
Pannrum/tvätt
Nyare panna som är i gott skick. Nibe fighter 1115 insatt 2007.
Avloppstam är av gjutjärn. Här finns en äldre tvättmaskin med oklar funktion.
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VIND
En brant trappa leder upp till vinden. Golvplanka är av furu. Vinden är oinredd förutom rum på vardera
gavel. Ytbeklädnaderna är i dåligt skick med lösa tapeter och flagnande puts. Utrymme troligen använt
som torkvind. Fönster är enkelglas och har träbågar i gott skick. Inkommande elservis och mätartavla
sitter på vägg i ena rummet på västra gaveln.
Yttertak uppvisar rötskador på några ställen med inläckande vatten. Yttertak består av takspån med
ytterbeklädnad av plattor av eternit. Vind är helt oisolerad.
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8 BILGARAGE / VAGNSLIDER
Vagnslidret byggdes som förråd för arbetsredskap och vagnar för gårdens hästar men idag används
den som garage, hönshus och förråd. Huset har stomme av sten, korsvirke och tegelstenar, gjutet golv
och sadeltak med eternitbeklädnad.
Bilgarage har korsvirkesstomme och invändigt är klädd med gips. Skjutportar har stålbalkar som bär
taket. Södra ändens framsida har teglade ytterväggar, stora sättningsskador finns på dessa..
Korsvirkesstommen i norra ände är i dåligt skick, fasaden är klädd med eternit utvändigt.
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9 MÖLLAN
Möllan kom i bruk 1920-talet och har ett kulturhistorisk värde. Möllan har en storlek av ca 7x6 m.
Under 1900-talet fram till 2015 renoverats och restaureras i omgångar. Byggnaden har korsvirke
stomme. Huset har sadeltak med eternit. Torna Harads hembygdsförening sköter underhållet av
kvarnen och håller den tillgängligt för allmänheten, denna nyttjanderätt löper fram till år 2066.
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10 HÖNSHUS OCH KOSTALL/GRISSTALL
Hus har rött tegel, är rektangulär och är ca 11x54 m i storlek. Stomme av murade massiva väggar.
Östra änden är tillbyggd senare än övriga del, troligen runt 1960 tal. Gavelfasad mot norr uppvisa stora
sättningssprickor.

I norra änden finns en mindre lägenhet/manskapsutrymme med putsade och tapetserade väggar.
Tapet delvis nedfallande på grund av fuktgenomslag. Utrymmet är ej uppvärmt och har inte varit det
under lång tid. Ytterdörr går ej att stänga helt på grund av sättning/ålder. Finns spår av att det funnits
eldstad/spis i utrymmet men dessa är bortmonterade. Håltagningar i yttervägg ej lagade. Golvet består
av träplank på golvbjälkar. Troligen torpargrund under.
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Det finns en större port i ytterväggen bredvid manskapsutrymmet, den leder in till ett utrymme med
packat jordgolv. Några mindre bås/avdelningar är uppförda och samtliga är fyllda med hö/halm.
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Mannskapsutrymmet gränsar till mittendelen av stallet som är inrett som Kostall, vägg mot
halmförvaringen är murad med lecablock. Kostall uppfört troligen runt 1960. Utrymmet visar fortfarande
spår av djurhållning med fekalier och halm på golv.

Vidare söderut i byggnaden finns ett område med hönsburar, även dessa ej städade/rensade.
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Längst söderut i byggnaden finns det inrett boxar för grisar. Boxarna är troligen uppförda runt 1960 och
har nått sin tekniska livslängd.

Installationer och inredning i stallet är gamla och till största delen ej fungerande. Ett fåtal lampor är
inkopplade men vatten och andra installationer är ej fungerande.
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Vinden, har stora hål i tak vid utblås för ventilation. Stålvajrar/ spännband spända mellan ytterväggar
och extra stötta en takstol i mitten av huset.

Öppningar finns i kupor på tak för intag av halm till vinden, dessa saknar luckor eller annat väderskydd.
Utrymmen på vinden är mestadels fyllt med hö. Bjälklag består av träbjälkar med plank som golv,
plankgolvet är delvis rötskadat och osäkert att beträda.
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11 MASKINHALL
Maskinhall är ca 10x15 m, har en gjuten platta på mark, väggar och tak är av plåt.
Fasaden är bekläd med korrugerade grön plåt, stålstomme, takstol är fackverk av stål. Maskinhallen
har två portar i öster mot gårdscentrat. Taket är beklädnad medkorrugerad plåt och transparenta
takplastskivor för ljusinsläpp. Konstruktion uppvisar korrosion både på bärande konstruktion och
beklädnadsplåt.
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12 GRISSTALL
Bakom det stora stallet ligger det gamla grisstallet. Stommen är av sten och betong, väggar i korsvirke
och sadeltak med eternit. Byggnaden har stora brister och är i behov av restaurering eller annat åtgärd.
I dagsläget är det stor risk för personskador om någon beträder byggnaden. Gavel mot söder, visar
frostsprängningar. Delvis inrett med boxar, skräp, halm, osv. Takbeklädnad troligen eternit.
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13

SAMMANFATTNING

I de olika byggnaderna finns ett generellt behov av renovering, reparation, eller ombyggnad. Generellt
är byggnaderna belastade med fuktrelaterade skador som bedöms påverka innemiljön och
beständigheten. Samtliga innerväggar som är massiva i boningshuset samt ytterväggar i
komplementbyggnaderna uppvisa nästan samtliga stora sättningsskador med flertal sprickor som följd.
Vad anledningen är till dessa sättningsskador kan ej konstateras utifrån den okulära besiktning som
utförts då bland annat tillgång till torpargrunden i boningshuset saknas. Sprickorna varierar i styrka,
karaktär och omfattning beroende på byggnad och rum. Orsaken kan vara brist på byggnadsunderhåll,
felkonstruktion, fel materialval, tekniska livslängder för materialutföranden och externa faktorer som till
exempel obalans av temperatur och markfuktighet.
Skadorna i boningshuset bedöms vara reparabla men kräver stora åtgärder med rivning av befintliga
golvbjälklag på bottenvåningen för att tillskansa sig åtkomst till gundmurarna. Även lgh 1 bedöms kräva
stora underhållsåtgärder då mestadelen av inredningen bär spår av urin från katt. Yttertaket är i behov
av en omläggning då den tekniska livslängden är passerad. Värme och VS installationer bör även
uppdateras för att säkerställa driften av fastigheten. Värt att notera är att det finns stora mängder
material med asbest i fastigheten, både som fasadskivor och takbeklädnader men provtagning har
även påvisat förekomst av asbest i färg och puts på boningshusets fasad. Detta är värt att notera inför
eventuella renoveringsåtgärder på fastigheten.
---------------------------------------------------
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