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4  RADIOBYN GRIMETON

Fotografi taget utanför chefsbostaden den 2 juli 1925 när 
Gustav V invigde Radiostationen. Privat fotografi.
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BAKGRUND
Länsstyrelsen i Hallands län har gett Kulturmiljö 
Halland i uppdrag att upprätta riktlinjer inför reno-
veringen av byggnaderna i Radiobyn i Grimeton. 
Radiobyn är byggnadsminne och skyddsbestäm-
melserna anger att vid förändringar ska ursprungligt 
utseende och ursprungligt material vara vägledande.

Radiobyn i Grimeton byggdes i början av 1920-
talet som bostäder till de anställda vid den nyupp-
förda radiostationen och ägdes länge av Televerket. 
De anställda hade rätt att bo i bostäderna så länge 
man var anställd av Televerket. I början av 1980-talet 
fick de boende i Radiobyn möjligheten att friköpa 
sina bostäder. Bostadshusen med tillhörande uthus 
är idag privatägda. Den tvättstugubyggnad som upp-
fördes till byn ägs av Stiftelsen Världsarvet Grime-
ton. Fram till friköpningen var byggnaderna i ganska 
ursprungligt skick. Sedan har del moderniseringar 
och renoveringar skett, vilka till viss del har ändrat 
byggnaderna i förhållande till originalutseende. 

Rapporten är tänkt att användas som vägledning vid 
renovering och ändringar av byggnaderna i Radio-
byn. Rapporten innehåller beskrivningar, fotografier 
och ritningar som kan vara till hjälp vid projekte-
ring av åtgärder. Bakgrundsmaterialet som har tagits 
fram har inte varit komplett, t ex finns inte ritningar 
till samtliga byggnader, för vissa fasader finns inte 

SKYDDSBESTÄMMELSER
Radiobyn fick följande skyddsbestämmelser:
1. Byggnaderna nr 6-17 på bifogad karta får inte
    rivas eller flyttas. Vid förändringar av exteriören 
    på byggnaderna 6-17 skall ursprungligt utseende 
    och ursprungligt material vara vägledande. Sam-
    råd skall ske med Länsstyrelsen. Bilaga 1
2. Samråd skall ske med Länsstyrelsen före ingrepp i 
    fast inredning i byggnad nr 17.
3. De område kring byggnaderna som på bilagda
    karta avgränsats med grön linje får inte ytterligare
    bebyggas. Området skall hållas i sådant skicka att 
    dess ursprungliga karaktär inte förvanskas. Bilaga 2
4. Trädgårdar, alléer, häckar och vägar skall vårdas
    och underhållas på ett sådant sätt att den ursprung-
    liga karaktären bevaras.

Skyddsbestämmelserna omfattar alla de privatägda 
byggnaderna i Radiobyn, men även tvättstugubyggna-
den tillhörande Stiftelsen Världsarvet Grimeton. Den 
fd chefsbostaden är särskilt välbevarad både exteri-
ört och interiört och har därför fått en skyddsbestäm-
melse om samråd även för interiöra ändringar.

Byggnader 6-17 är samtliga bostadshus och uthus samt 
tvättstugan i Radiobyn.

KULTURHISTORISK STATUS
Radiobyn förklarades som byggnadsminne enligt 
3 kap 1 § Kulturminneslagen 2004-08-20. Själva 
Radiostationen är byggnadsminne sedan 1996 och 
är sedan 2004 upptagen på Unesco:s världsarvs-
lista. Radiobyn är belägen inom buffertzonen för 
världsarvet.

Motiveringen till byggnadsminnesförklaringen är: 
Radiobyn är en ursprunglig del av Varbergs radio-
station. Den tillkom för att lösa bostadsfrågan för de 
anställda vid den nyuppförda radiostationen. Såväl 
arkitektoniskt som gestaltningsmässigt belyser radio-
byn sin tids samhällsstrukturer och de då rådande 
sociala hierarkierna på radiostationen. Genom sitt 
samband med den världsarvsförklarade radiosta-
tionen har radiobyn ett betydande kulturhistoriskt 
värde. Länsstyrelsen anser därför att radiobyn skall 
betraktas som synnerligen märklig genom sitt kultur-
historiska värde.

äldre fotografier etc. Vissa kunskapsluckor finns där-
för i det framtagna materialet. Ritningar i rapporten 
finns  avfotograferade i Kulturmiljö Hallands arkiv, 
från originalen i Radiostationens arkiv. De fotogra-
fier som är tagna på 1970-talet finns även de i Kul-
turmiljö Hallands arkiv. Både ritningar och fotogra-
fier kan erhållas i större format eller digitalt från Kul-
turmiljö Halland. 
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HISTORIK OCH BESKRIVNING
Radiostationen i Grimeton stod färdig och togs i 
drift 1924. Den består av ett flertal byggnader med 
fast sammanhållen arkitektonisk komposition. Sta-
tionsbyggnaden omgärdas av ett antal mindre bygg-
nader samt de sex 127 meter höga järntornen som 
tillsammans bär upp masten.

I anslutning till radiostationen anlades en by för 
personalen, Radiobyn. Byn är anlagd i traditionell 
bruksortsstil med rödmålade trähus. Byggnaderna 
ligger strikt symmetriskt och hierarkiskt utplace-
rade utmed vinkelräta gator med chefsbostaden som 
”bruksherrgård” centralt i änden av huvudgatan. I 
bygghandlingarna benämns chefsbostaden som sta-
tionsföreståndarebostad. Chefsbostaden ligger väl 
synlig från vägen som leder ner till radiostationen 
och med en stor parkliknande trädgård omkring. 
Närmast öster om denna ligger de fd förmansbostä-
derna, i bygghandlingarna benämnda som verkmäs-
tarebostäder, och därefter närmast radiostationen, 
två parhus för fyra familjer, ursprungligen med ung-
karlsrum på ovanvåningen. Ett tredje parhus uppför-
des på 1940-talet i linje med de två äldre parhusen. 

De tre enfamiljsvillorna, chefsbostaden och de två 
förmansbostäderna, är tidiga exempel på prefabri-
cerade bostadshus, s.k. Industribostäder (IBO-hus) 
byggda av Forsjö Trävaru AB. De två första parhu-

sen var platsbyggda och uppfördes av Anders Diös. 
Många av ritningar är signerade arkitekt Carl Åker-
blad som även ritade själva stationsbyggnaden.
Bostadshusen har genomgående rödfärgade fasader 
med vitmålade detaljer i nationalromantisk stil. 
Ingenjörsbostaden eller chefsbostaden var störst av 
husen och hade tambur, serveringsrum, kök, mat-
sal, vardagsrum och herrum på bottenplan samt 
på övervåningen badrum, sängkammare, jungfru-
kammare och gästrum. Förmansbostäderna – vilka 
också ingenjörerna bodde i – var något mindre till 
ytan. Parhusen bestod av två rum och kök vardera 
med två så ungkarlsrum på andra våningen. Dit upp 
kom man via en trappa i den gemensamma mittupp-
gången. Vid elevrummen, som de också kallades, 
installerades på senare tid en toalett men däremot 
inga köksmöjligheter. Elevrummen var till för arbe-
tare som var en kort tid på stationen, ofta i samband 
med mastmåleri eller under praktikperioder. Husen 
var utrustade med vedspis i köket och i de övriga 
rummen kamin och kakelugn. I parhusen delades 
källaren och utedasset låg på gården. Vid mitten av 
1960-talet renoverades andra våningen och elevrum-
men försvann och de två bostäderna på bottenvå-
ningen fick ytterligare ett sovrum. Bostadshuset fri-
köptes från Televerket i början av 1980-talet. Bygg-
naderna har sedan de friköptes genomgått föränd-
ringar samt om- och tillbyggnader.

Bostadshusen omges av stora trädgårdar med uthus-
längor, alléer och häckar. Utmed byvägarna finns 
regelbundet planterade och hamlade träd samt enhet-
ligt klippta häckar som avgränsar tomterna, och där-
med sluter rummet mot byvägarna. På två av sträck-
ningarna har träden nyplanterats. De stora trädgår-
darna, hade fruktträd och trädgårdsland, vilket var 
en viktig del i försörjningen för de anställda i byn. 
Chefsbostadens trädgård skulle vara mer ståndsmäs-
sig och hade en droppformad gräsmatta med rosplan-
teringar och en flaggstång mitt för huvudentrén. Den 
droppformade gräsmattan och flaggstången finns 
fortfarande kvar. Ritning från byggnadstiden finns 
för utformningen av trädgården. Flaggstänger fanns 
framför samtliga hus i byn.

Till bostadshusen uppfördes även uthus. Chefsbo-
staden och den ena verkmästarbostaden samt samt-
liga parhus har uthus uppförda för gemensamt bruk 
med två identiska delar, medan den ena verkmäs-
tarbostaden har eget uthus. Uthusen har rödfärgad 
panel, svarta snickerier, halvmåneformade fönster 
och paneldörrar. På ena gaveln har garageportar satts 
in i en tid då utrymmena kom att nyttjas för bilar. 
I denna del av uthusen har det från början funnits 
utrymme för djur för självhushållning. Till Radiobyn 
uppfördes även en bad- och tvättstugebyggnad.
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Till vänster en ritning över radiostationen och Radiobyn från 1940-talet då den tredje 
arbetarbostaden är uppförd. Ritningen finns i Radiostationens arkiv. Husen numrering är 
använd i den här rapporten.

Nedan ett fotografi tagit från en av de höga masterna när Radiobyn är nybyggd. Chefs-
bostaden ligger upp mot det vänstra hörnet med en rak linje ner mot det högra nedre 
hörnet där bad- och tvättstugan ligger. Däremellan de fyra övriga bostadshuset.  Det 
går att ana de nyplanterade alléerna på fotografiet. Landsarkivet i Uppsala.



CHEFSBOSTADEN
Chefsbostaden till Radiobyn benämns på ritning-
arna som Hallandsgården. Bostadshuset är byggt 
som ett prefabricerat hus från Industribostäder, IBO-
hus. Grund och källare är platsbyggda och gjutna i 
betong med bakmurar och skorstenar i tegel. Bygg-
naden restes sedan som en prefabricerad regelkon-
struktion med färdigmonterade taktstolar. Även om 
byggnaden benämns som prefabricerad, gjordes troli-
gen det mesta på plats, som isolering, utvändig panel, 
taktäckning, alla invändiga ytskikt mm, vilket går 
att utläsa ur bygghandlingarna. Fönster och dörrar 
skulle vara enligt gällande standard. Ritning finns 
även för trädgården.

Största förändringar

Panelen är delvis bytt, men den nya skiljer sig inte 
mycket från den gamla och  är målad med faluröd 
slamfärg.

Taket är omtäckt med tvåkupiga röda lertegelpan-
nor, ursprungligen var taket täckt med enkupiga 
röda lertegelpannor.

Stuprören är bytta, de nya har runda krökar, de 
gamla hade skarpa.

Trappan på nordöstra gaveln är inklädd med trä.

Balkongen med figursågade spjälor på balkong-
räcket på sydvästra gaveln är borta. 
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Bevarade detaljer

Grunden är svartmålad med svarta källarfönster.

Delar av fasadpanelen. Fasadhörnen är målade med 
faluröd slamfärg.

Ursprungliga fönster, fönsterfoder med plåtavtäck-
ning över fönster och fönsterbleck.

Ursprungliga ytterdörrar, även balkongdörren på 
sydvästra gaveln.

Skorstenarna är inklädda i svartmålad plåt. Den 
västra är en evakueringsskorsten av trä och har kvar 
det ursprungliga jalusigallret.

Takkupan mitt på sydöstra sidan har kvar ursprung-
ligt utseende på plåtarbeten. På ritningen finns en 
dekoration högst upp som saknas. Finns inte uppgif-
ter på om den någonsin funnits. 

Frontespisen på nordvästra fasaden har dekorativt 
överstycke över fönster, som syns på fotografi från 
radiostationens invigning 1925.

Stenterrass och gjutna trappor med trappräcken 
finns bevarade.

Föregående sida: Upptill huvudfasaden mot nordväst, 
nedtill fasaden mot byn. Denna sida upptill till vänster, 
gaveln mot nordost och nedtill gaveln mot sydväst.

Till höger: Dörren till huvudentrén med trappa och 
enkelt smidesräcke och fönster med dekor på frontespi-
sen.
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Fotografier från 1970-talet. Byggnaden har inte genomgått några större förändringar. 
Panelen är delvis bytt och taket är bytt till tvåkupiga röda lertegelpannor. Balkongen 
som nu är borta syns på det övre fotografiet.

Nybyggnadsritningar 
från arkivet på Radiosta-
tionen. Osäkert om de 
dekorationer som syns 
på takkupa och gavel 
någonsin funnits. På 
nordöstra gaveln finns 
en dörr med trappa som 
upplevs som ursprung-
lig. Den finns dock inte 
på ritningen.
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REKOMMENDERAT UTSEENDE OCH 
MATERIAL

Sockel
Svartmålad betongsockel med svartmålade 
källarfönster.

Ur bygghandling: Sockeln strykes med en blandning 
av stenkols- och asfaltstjära.

Fasad
Sågad panel med ganska smala bottenbrädor och 
smala locklister. Målas med faluröd slamfärg. Hörn-
foder ska vara målade med faluröd slamfärg. Snick-
eridetaljer som vindskivor och dekor på frontespis 
målas med vit linoljefärg.

Kommentar: Byggnaden har en fasadpanel målad 
med faluröd slamfärg. Delar av fasaden är bytt, men 
är nära originalet i utseende. 

Ur bygghandlingen: Ytterväggarne beklädas med 
asfalterad väggpapp och ett lag 1” ohyvlade bräder med 
täcklist. Innan ytterpanelen påspikas skola alla vatten-
lister över och under fönstren etc vara uppsatta.

Balkong
Balkongen på sydvästra gaveln är borta. På äldre 

fotografier går det att se hur balkongräcket har sett 
ut, bl a på fotot med på sidan 4 och på fotot från 
1970-talet.

Takfot och takavvattning
Takfoten ska vara målad med faluröd slamfärg. 
Hängrännor och stuprör i svartmålad plåt med 
skarprörsvinklar på stuprören.

Kommentar: På 1970-talsfotografierna har samtliga 
byggnader i Radiobyn stuprör med skarprörsvinklar.

Tak
Enkupiga lertegelpannor. 

Kommentar: Taket är idag täckt med tvåkupiga röda 
lertegelpannor. Om taket skall läggas om och de 
befintliga tvåkupiga lertegelpannorna är i bra skick 
är det acceptabelt att dessa återanvänds.

Ur bygghandling: Yttre takpanel påspikas och taket 
täckes med asfalterad papp samt enkupigt tegel å 
dubbelläkt.

Skorsten
Skorstenarna ska vara inklädda med svartmålad plåt 
med en kant upptill och jalusigaller på evakuerings-
skorstenen i trä åt sydväst.

Ur bygghandling: All tegelmurning utföres med röd-
tegel med i orten gängse dim. Hårdbränt och saltfritt. 
Murbruk skall vara väl arbetat av fet, nysläckt och väl 
silad kalk och skarpkantig sand. Det tillredes i prop 1 
kalk plus 3 sand. Skorstenarna, både den murade och 
evakueringsskorstenen, klädas ovan tak med galvanise-
rad plåt. De förses med över- och underbeslag.  

Fönster och dörrar
De spröjsade fönstren och dörrarna i original och ska 
bevaras och underhållas så som de är. Fönster och 
dörrar ska ha vita foder, profilerade överstycken med 
överbleck i målad galvad plåt och fönstren ska ha 
fönsterbleck i målad galvad plåt.

Ur bygghandling: Fönster- och dörrkarmar insättas 
och spikas väl fast i väggluckorna. Mellan karmar och 
väggluckor tätas väl med otjärad jutedrev. Alla fönster 
i yttervägg, även som ytterdörrarna, där ritn så utvisa, 
förses med bleck av galv. plåt. Fönstren förses med 
stormhakar.
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FÖRMANSBOSTÄDERNA
Förmansbostäderna, på ritningarna kallade verkmäs-
tarebostäderna, är precis som chefsbostaden byggda 
som ett prefabricerat hus från Industribostäder, IBO-
hus, se text på sidan 8.

Hus 2

Största förändringar

Huset har tilläggsisolerats och panelen är bytt till 
lockpanel med vitmålade hörnfoder och målad med 
en täckande färgtyp. 2019 kläddes en fasad om till 
locklistpanel med profilerad list, i mått som troligen 
är ganska nära originalet, och där hela fasaden inklu-
sive hörnen målades med faluröd slamfärg.

Stuprören är bytta, de nya har runda krökar, de 
gamla hade skarpa.

Flera fönster är bytta till nya med lös spröjs. 2019 
byttes två tidigare bytta fönster på sydöstra gaveln 
till nya sexrutors tvåluftfönster med fast spröjs med 
mått som de ursprungliga fönstren.

På sydvästra fasaden är ett fönster utbytt mot gla-
sad dörr.

Trätrappan till verandan är sekundär då det enligt 
handlingar har varit gjuten trappa. Trappan har dess-
utom anslutit till den ena gaveln på verandan.

Taket är bytt till svart tak.

Till höger: Fasaden 
mot nordost. Nedtill 
till vänster: Gaveln 
mot nordväst. Nedtill 
till höger: Den nyre-
noverade fasaden 
mot sydost. 
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Bevarade detaljer

Svartmålad betongsockel med svarta källarfönster.

Fyra sexrutors tvåluftsfönster.

Takkupan med fönster och plåtarbeten på nordös-
tra fasaden.

Verandan men i ombyggt skick.

Ytterdörren har en äldre konstruktion. Det finns 
dock inte några ritningar eller äldre foto på dörren.

Ovan: Fasaden mot sydväst. 
Foto till höger: Ytterdörren 
som kan vara ursprunglig.

Överst: Ursprungligt nyrenoverat fönster. Vid renovering-
en flyttades fönstret ut i liv med fasaden. Ovan: Verandan 
har funnits sedan nybyggnadstiden, men trappan anslöt 
mot en av sidorna på verandan och var av betong.
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Hus 3

Största förändringar

Huset har tilläggsisolerats och panelen är bytt till 
lockpanel med vitmålade hörnfoder och målad 
med en täckande färgtyp.

Stuprören är bytta, de nya har runda krökar, de 
gamla hade skarpa.

Uterum är byggt och en glasad dörr har installe-
rats på sydvästra fasaden.

Samtliga fönster, utom källarfönster, är bytta till 
pivåhängda enluftsfönster.

Ytterdörren är bytt.

Det högra fönstret på sydvästra fasaden har 
tagits bort.

Taket är bytt till svart tak.

Foto överst på sidan: Fasaden mot nordväst. Till höger: 
Gaveln mot sydväst och mot nordost. Överst till vänster 
på nästa sida: Fasaden mot sydost.
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Bevarade detaljer

Svartmålad betongssockel med svarta källarfönster.

Takkupan med fönster och plåtarbeten på den nord-
östra fasaden.

Veranda, men i ombyggt skick.
Foto till vänster: Ursprunglig svartmålad sockel och käl-
larfönster. Överst: Ursprunglig takkupa, men fönstret har 
troligen varit spröjsat, se chefsbostaden. Ovan: Verandan 
har kvar betongtrappan som ansluter till verandans ena 
gavel.
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Fotografier 
från 1970-talet. 
De två foto-
grafierna till 
vänster är hus 
2 och de två till 
höger är hus 3. 
Tyvärr finns inte 
några närmre 
fotografier på 
verandorna.
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REKOMMENDERAT UTSEENDE OCH 
MATERIAL

Sockel
Svartmålad betongsockel med svartmålade 
källarfönster.

Ur bygghandling: Sockeln strykes med en blandning 
av stenkols- och asfaltstjära.

Fasad
Sågad panel med ganska smala bottenbrädor och 
smala locklister. Målas med faluröd slamfärg. På gav-
larna ska panelen monteras över hela fasaden utan 
skarv mellan fasaden nedtill och gavelröstet. Hörnfo-
der ska vara målade med faluröd slamfärg. Snickeri-
detaljer som vindskivor och verandans stolpar målas 
med vit linoljefärg.

Kommentar: På hus 2 renoverades den sydvästra 
fasaden 2019 med avsikt att återställa fasaden till ett 
mer ursprungligt utseende.
 
Ur bygghandlingen: Ytterväggarne beklädas med 
asfalterad väggpapp och ett lag 1” ohyvlade bräder med 
täcklist. Innan ytterpanelen påspikas skola alla vatten-
lister över och under fönstren etc vara uppsatta. Huset 
strykes utvändigt med prima slamfärg, falurödfärg, car-
bolineum, vitriolfärg eller dylikt. Verandastolpar etc 

schellakeras, grundas, ispacklas och strykes två gånger 
med oljefärg. 

Takfot och takavvattning
Takfoten skall målas med faluröd slamfärg. Häng-
rännor och stuprör i svartmålad plåt med skarprörs-
vinklar på stuprören.

Kommentar: På 1970-talsfotografierna har samtliga 
byggnader i Radiobyn stuprör med skarprörsvinklar.

Tak
Enkupiga röda lertegelpannor. 

Ur bygghandling: Yttre takpanel påspikas och taket 
täckes med asfalterad papp samt enkupigt tegel å 
dubbelläkt.

Skorsten
Skorstenarna har troligen varit inklädda med svart-
målad plåt.

Kommentar: Idag är skorstenen på hus 2 inklädd 
med svartmålad plåt, medan skorstenen på hus 3 inte 
är det. På fotografierna från 1970-talet är båda skor-
stenarna inte inklädda.

Ur bygghandling: All tegelmurning utföres med röd-
tegel med i orten gängse dim. Hårdbränt och saltfritt. 
Murbruk skall vara väl arbetat av fet, nysläckt och väl 
silad kalk och skarpkantig sand. Det tillredes i prop 1 
kalk plus 3 sand. Kring skorstenen anbringas över- och 
underbeslag av galv. plåt. 

Fönster och dörrar
Spröjsade sexrutors tvåluftsfönster. Fönstren ska vara 
av trä och ha genomgåendes spröjs. Fönstren ska 
vara målade med vit linoljefärg. Fönstren ska ha vita 
smala foder, med plåttäckt vattbräda över fönster och 
fönsterbräda med fönsterbleck. Vid byte till nya föns-
ter ska dessa placeras så som fönstren är placerade 
på fotografierna från 1970-talet. Om tilläggsisole-
ringen på fasaderna behålls ska nya fönster placeras i 
fasadlivet.

Det finns inte ritningar eller fotografier som visar 
hur husens dörrar har sett ut. Dörren i verandan till 
hus två är troligen en ursprunglig dörr.

Kommentar: De fyra originalfönstren på hus 2 skall 
underhållas och bevaras enligt ursprungligt utseende. 
I bygghandlingarna nämns montering av fönster-
luckor. På fotografiet taget från en av radiomasterna 
när Radiobyn var nybyggd kan man ana att det kan 
ha funnits fönsterluckor på bottenvåningen. 
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Det renoverade fönstret på sydöstra gaveln på hus 2. De bevarade fönstren på hus 2 kan användas som förlagor vid 
byte av fönster på hus 2 och 3. Båda husen är tilläggsisolerade. Om inte tilläggsisoleringen tas bort bör nya fönster 
med ursprungligt utseende placeras i fasadlivet, så som gjorts på sydöstra gaveln på hus 2.

Ur bygghandling: Fönster- och dörrkarmar insättas 
och spikas väl fast i väggluckorna. Mellan karmar och 
väggluckor tätas väl med otjärad jutedrev. Alla föns-
ter i yttervägg förses med fönsterbleck av galv. plåt, som 
indrives i karmens bottenstycke, därjämte stormhakar. 
Fönsterluckor, fönsterbågar, synliga delar av fönster-
karmar schellakeras, grundas, ispacklas och strykes två 
gånger med oljefärg. Ytterdörrar behandlas som ovan, 
men bredspacklas därjämte. Fönsterluckor uppsättas 
enligt ritningen.

Veranda
Verandorna är troligen i original, förutom att pane-
len nedtill är bytt från locklistpanel till lockpanel 
och trappan med öppning till hus två är flyttad och 
ersatt med en trätrappa.

Ur bygghandling: Kvisten utföres enligt ritning och 
täckes med galvaniserad plåt, som dubbelfalsas och 
oljemålas. 
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På 1970-talsfotografierna har samtliga byggnader i Ra-
diobyn stuprör med skarprörsvinklar. Knutfodren på hus 
2 och 3 är avfärgade med slamfärg.

På hus 3 finns den ursprungliga verandatrap-
pan i gjuten betong bevarad.

Troligen är plintar, stomkonstruktion, stolpar och tak med avtäckning 
i skivtäckt plåt i original på båda verandorna. Panelen nedtill är bytt 
på båda verandor och på hus 2 har betongtrappan tagits bort och 
ingången flyttats och fått en trätrappa.
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ARBETARBOSTÄDERNA 1923
Arbetarbostäderna uppfördes som platsbyggda hus, 
efter ritningar av arkitekten Carl Åkerblad, Stock-
holm. De har betonggrund med med en liten källare 
under husen. Verandorna skulle uppföras på betong-
plintar. Stommen är uppförd som plankstomme med 
7,5 cm tjocka spontade stående plank.

Hus 4

Största förändringar

Panelen är bytt till ny locklistpanel med profilerad 
locklist målad med en täckande färgtyp.

Samtliga fönster, utom ett litet fönster i vardera 
verandan, är bytta.

Stuprören är bytta, de nya har runda krökar, de 
gamla hade skarpa.

Samtliga dörrar är bytta. Taket över dörren på syd-
östra fasaden är borttaget.

Litet oxöga på takets nordvästra sida är borttaget.

Foto högst upp och närmst till höger: Gatufasaden mot 
nordväst. Längst till höger: Gaveln mot sydväst.
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Bevarade detaljer

Svartmålad betongsockel.

Enkupigt lertegeltak.

Plåtklädda svarta skorstenar.

Takfönster på sydöstra fasaden. 

Takkupor med plåtarbeten.

Överljus till ytterdörrar i verandorna finns bevarade, 
åt sydväst saknas dock spröjsningen.

Ganska välbevarade verandor, trappa flyttad från 
sida till mitt på, men ursprungligt trappräcke beva-

rat. Verandan mot sydväst har kvar öppning och 
trappa på sidan, men räcket är flyttat till den nya 
trappan på framsidan av verandan.

Gjuten trappa till entrén mot sydost.

Överst: Verandan mot nordost. Ovan: Verandaräcken 
finns med på ritningar från 1923, men var ursprungligen 
monterade vid den ursprungliga trappan mot sydost. 
Till vänster: Äldre fönster finns på båda verandorna på 
sydöstra sidan. 
Uppe till vänster: Gårdsfasaden mot sydost. 
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Hus 5

Största förändringar

Huset har förlängts åt nordost. Den nordöstra veran-
dans yttre del har flyttats till byggnadens gatufasad 
åt nordväst. Sockeln är målad ljusgrå på den nordös-
tra delen.

Panelen är bytt till ny locklistpanel med profilerad 
locklist målad med en täckande färgtyp.

Taket är bytt till tvåkupigt lertegeltak.

Balkong är byggd ovanpå den sydvästra verandan.

På takets sydöstra sida har en större takkupa byggts 
till höger om de två ursprungliga. 

Samtliga fönster är bytta till pivåhängda fönster, 
enlufts i den sydvästra delen och tvålufts med lös 
spröjs i den nordöstra delen.

Stuprören är bytta, de nya har runda krökar, de 
gamla hade skarpa.

Samtliga dörrar är bytta. Taket över dörren på syd-
östra fasaden är bytt.

Litet oxöga på takets nordvästra sida är borttaget.

Överst: Gatufasaden mot nordväst. Till höger: Gaveln 
med ombyggd veranda mot sydväst. Längs till höger: 
Vänstra delen av nordvästra fasaden med den flyttade 
verandan. Nästa sida överst: Gårdsfasaden mot sydost. 
Nedanför: Gavelfasaden mot nordost.
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Bevarade detaljer

Svartmålad betongsockel på sydvästra delen.

Plåtklädda svarta skorstenar.

Takkupor med plåtarbeten.

Överljus till ytterdörr i verandan åt sydväst, saknar 
dock spröjsning.

Gjuten trappa till entré på sydvästra fasaden.

Överst: De flesta skorstenar i Radiobyn är inklädda i svart-
målad plåt, och har varit så sedan de uppfördes. Nederst: 
Verandorna åt sydväst på både hus 4 och 5 har kvar den 
ursprungliga betongtrappan åt sidan på verandan. De 
figursågade räckena var ursprungligen monterade här.
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Fotografier från 1970-talet på hus 4. De få förändringar 
som gjorts på byggnaden i förhållande till originalutfö-
randet är att verandatrapporna flyttats, fönstren i tak-
kuporna är bytta och det har troligen tillkommit några 
takfönster mot gatan. 

Byggnaden har en ganska jämn tät locklistpanel, med 
breda vita hörnfoder. Dörrarna har vitmålade foder 
medan fönstren saknar vitmålade foder. Fasadhörnen 
har breda vitmålade hörnfoder.
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Fotografier från 1970-talet på hus 5. De få förändringar 
som gjorts på byggnaden i förhållande till originalutfö-
randet är att verandatrapporna flyttats, fönstren i tak-
kuporna är bytta och det har troligen tillkommit några 
takfönster mot gatan. 

Dörren mot gården är likadan som dörren till huvuden-
trén på chefsbostaden. Observera det fina överstycket 
till dörren. Alla verandastolpar är målade likadana 
med rött upptill och nedtill och den figursågade delen 
vitmålad. 
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Ritningar från 1940-talet från arkivet i Radiostationen. 
Originalritningarna saknas, men dessa ritningar uppges 
var kopierade efter originalritningarna. De är dock 
troligen justerade, då verandatrapporna är flyttade till 
verandornas framsida. I verandan syns överljus som 
fortfarande finns bevarat i en veranda. Dörren ser ut att 
kunna vara samma typ av dörr som sitter till sidoentrén 
till chefsbostaden. Dörren på gårdfasaden stämmer 
däremot inte med den dörr som syns på fotografierna 
från 197o-talsfotografierna och som är en likadan dörr 
som den som sitter på huvudentrén till chefsbostaden.
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REKOMMENDERAT UTSEENDE OCH 
MATERIAL

Grund
Svartmålad betongsockel med svartmålade spröjsade 
källarfönster.

Ur bygghandling: Sockeln strykes med en blandning 
av stenkols- och asfaltstjära.

Fasad
Locklistpanel enligt beskrivningen nedan, ohyvlad 
panel 25 x 175 med locklister 25 x 50. På gavlarna 
ska panelen monteras över hela fasaden utan skarv 
mellan fasaden nedtill och gavelröstet. Panelen målas 
med faluröd slamfärg. Panelen ska ha breda hörnfo-
der med liten list upptill på gavlarna, som målas med 
vit linoljefärg. 

Kommentar: På 1970-talsfotografierna syns breda 
vita hörnfoder med en smal markerande list upptill 
på gavlarna. 

Ur bygghandling: På yttre sidan av planken spikas ett 
lag tjärpapp och härpå 2,5 cm ohyvlad stående panel av 
17,5 cm bredd. Över fogarna spikas locklister av 2,5 x 
5 cm.

Takfot och takavvattning
Takfoten ska vara målad med faluröd slamfärg. 
Hängrännor och stuprör i svartmålad plåt med 
skarprörsvinklar på stuprören.

Kommentar: På 1970-talsfotografierna har samtliga 
byggnader i Radiobyn stuprör med skarprörsvinklar.

Tak
Enkupigt rött lertegeltak. 

Ur bygghandling: Härå lägges enkupigt, ofalsat, rött 
taktegel av prima kvalitét. 

Skorsten
Skorstenarna ska vara inklädda med svartmålad plåt 
med en kant upptill.

Ur bygghandling: Se rubriken Plåtarbeten.

Fönster och dörrar
Spröjsade sexrutors tvåluftfönster på bottenvåningen  
och spröjsade fyrarutors tvåluftfönster i gavelrösten 
och takkupor. Små rektangulära sidohängda fönster 
i verandorna. Fönstren ska vara av trä och ha genom-
gående spröjs. Fönstren ska vara målade med vit lin-
oljefärg och ska inte ha vitmålade foder.

Dörrar har på ritningarna från 1940-talet samma 
utseende som dörrarna på chefsbostaden, se ritningar 
och fotografier på nästa sida. Verandadörrarna ska 
ha spröjsade överljus. Utförande av omfattningar till 
fönster och dörrar, bla det lilla taket över entrédörren 
på gårdssidan finns på sidan 29.

Kommentar: Bevarade ursprungliga verandaföns-
ter och ett bevarat spröjsat överljust till verandadörr 
finns på hus 4.

Verandor
Detaljritningar till verandorna finns på sidan 29.

Plåtarbeten
Utförandet på plåtarbeten är utförligt beskrivna i 
bygghandlingen.

Ur bygghandlingen: Galv. Svensk järnplåt av sk 8 
skålpunds: Vid skorstenarnes intäckning och beslag-
ning, täckning av nockar, hängrännor med utkas-
tare, över entrén till vindsvåningen och över entré-
erna till verandorna samt vid beslagning av takku-
porna. Vidare utföres av samma sorts plåt alla fönster-
bleck. Plåten skall före lägging strykas med linolja på 
båda sidor och fogarna med zinkvittsoljefärg. Takkupor 
utföras av 5 cm plank och ovan angiven takpanel och 
plåtbeklädnad.
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Två dörrar från chefsbostaden utseendet på den vänstra dörren liknar till viss del dörren som finns 
på ritningarna från 1940-talet, se ritning till vänster . Den högra dörren liknar dörren som syns på 
både hus 4 och 5 på fotografierna från 1970-talet. Se det lilla fotografiet på nästa sida.

Utdrag ur ritningarna från 1940-talet, som ska vara kopierade från origi-
nalritningarna från 1923. De ursprungliga fönstren är spröjsade sexrutors 
tvåluftfönster på bottenvåningen och spröjsade fyrarutors tvåluftfönster i 
gavelrösten och takkupor.
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Ovan: Detalj av ena 
hörnet på verandan. 
Stolpen är målad som 
på de äldre fotogra-
fierna. Över dörren 
finns det ursprungliga 
fönstret bevarat, se 
ritning föregående 
sida.

Till vänster: Det 
lilla skärmtaket över 
sydöstra entrén finns 
på detaljritningen till 
höger.

Detaljritning över verandorna, skärmtak och anslut-
ning kring dörr på sydöstra fasaden och anslutning vid 
fönster. Observera att fönstren inte har några vitmålade 
foder på sidorna, utan att panelbrädorna ansluter mot 
fönsterkarmen.
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ARBETARBOSTAD 1944
Den senare tillkomna arbetarbostaden påminner om 
de två äldre arbetarbostäderna, men har byggnads-
detaljer som fönster, dörrar mm med en utformning 
som är typiska för 1940-talet. Byggnaden hade vid 
uppförandet tex ospröjsade tvåluftfönter, släta inner-
dörrar mm. Byggnaden är uppförd med betonggrund 
och källare under hela huset. Huset uppfördes under 
andra världskriget och ursprungligen utgjordes en 
del av källaren av skyddsrum. Huset är platsbyggt 
och uppfört med plankstomme, med 7,5 cm tjock, 
dubbelspontad plank. 

Största förändringar

Panelen är bytt till ny locklistpanel med profilerad 
locklist målad med en täckande färgtyp.

Stuprören är bytta, de nya har runda krökar, de 
gamla hade skarpa.

De flesta fönster är bytta till pivåhängda 
tvåluftfönster.

Verandor är byggda framför entréerna på gatufasa-
den åt nordväst. Den högra entrén har flyttats när-
mare gaveln.

Takkupa har byggts på taket åt sydost.

Nordvästra fasaden överst och sydöstra fasaden ne-
derst.
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Bevarade detaljer

Svartmålad betongsockel.

Enkupigt lertegeltak.

Svart plåtklädd skorsten.

På vänstra delen åt sydost finns tre sidohängda två-
luft träfönster bevarade. Kan vara original. 

Längt till vänster: Nordöstra och sydvästra gavlarna. 

Till vänster. Sedan 1980-talet har även denna arbetar-
bostad fått verandor till de ursprungliga entrérna på 
nordvästra fasaden,

Ovan: Byggnaden har tre dubbelkopplade tvåluftsföns-
ter på den vänstra delen av gårdsfasaden som kan vara 
ursprungliga.
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Hus 6 på fotografier från 1970-talet. På gatufasaden syns  
en av de ursprungliga gjutna betongtrapporna med 
enkla rörräcken. De ursprungliga ytterdörrarna finns 
också kvar.  Även källartrappan hade ett enkelt rörräcke. 
Till skillnad från de andra två arbetarbostäderna saknar 
byggnaden vita hörnfoder på fasaderna. Däremot finns 
vita foder kring fönstren. 
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Nybyggnadsritningar från arkivet på Radiostationen. 
På ritningen finns endast ett fönster på gaveln med det 
på fotografierna fårn 1970-talet finns två fönster. Oklart 
om huset byggdes med två fönster från början eller om 
dessa tillkommit senare. 
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REKOMMENDERAT UTSEENDE OCH 
MATERIAL

Grund
Svartmålad cementputsad betongsockel.

Ur bygghandling: Sockeln samt trapporna med tillhö-
rande sidoytor putsas med cementbruk och träskuras. 

Fasad
Locklistpanel av sågad panel 25 x 145-170 med lock-
lister 25 x 50.  Panelen målas med faluröd slamfärg. 
På gavlarna ska panelen monteras över hela fasaden 
utan skarv mellan fasaden nedtill och gavelröstet. 

Kommentar: Bredden på panelen finns inte angiven 
i handlingarna, men bör vara ungefär som de äldre 
byggnaderna. På 1970-talsfotografierna har fasaderna 
inte några hörnfoder. 
 
Ur bygghandling: Anbringas 2, 5 cm ytterpanel med 
locklister av 2,5 x 5 cm. Fasader slamfärgas eller röd-
färgas enligt allm. best.

Takfot och takavvattning
Takfoten målas med faluröd slamfärg. Hängrännor 
och stuprör i svartmålad plåt med skarprörsvinklar 
på stuprören.

Kommentar: På 1970-talsfotografierna har samtliga 
byggnader i Radiobyn stuprör med skarprörsvinklar.

Ur bygghandling:  Takfoten inklädes med 2,5 cm 
ohyvlade och spåntade brädor. Utvändiga taklister 
slamfärgas enligt anvisning. Hängrännor med 15 cm 
diameter uppsättas. De utföras av galv. plåt på galv. 
krokar enligt allm. best. Stuprör med 12 cm diameter 
utföras av galv plåt och enligt allm. best. Hängrännor, 
stuprör och fönsterbleck av galv. plåt strykas 2 ggr med 
oljefärg.

Tak
Enkupigt rött lertegeltak. 

Ur bygghandling: Byggnadens tak skall intäckas med 
prima taktegel. I taket utsparas en öppning som skall 
användas som brandlucka. Vindbrädorna utföras med 
2,5 cm ohyvlade furubrädor. Garnineringsplåt utföras 
enligt allm. bestämmelser.

Skorsten
Skorstenen ska vara inklädd med svartmålad galvad 
plåt.

Kommentar: På fotografierna från 1970-talet är skor-
stenen helt inklädd i plåt.

Ur bygghandling: Överbeslag till skortenen utföres av 
plåt enligt allm. best. 

Fönster och dörrar
Fönster ska vara sidohängda utåtgående tvåluftföns-
ter i trä. Fönstren ska ha överbleck och fönsterbleck i 
galvad plåt. Fönstren målas vita med linoljefärg och 
ha vita fönsterfoder.

Dörrar med karosseripanel eller smal panel, med 
sparkplåt av aluminium nedtill och en rektangulär 
ruta. Ursprungligt utseende på dörrar syns både på 
ritningar och på fotografierna från 1970-tal, se nästa 
sida.

Kommentar: På vänstra delen av gårdsfasaden finns 
tre fönster som troligen är ursprungliga och som 
kan användas som modell vid byte av fönster. De 
ursprungliga fönstren bör bevaras och underhållas.

Ur bygghandling: Fönster utföras dels med kopplade, 
utåtgående bågar och dels med kopplade inåtgående 
bågar enligt snickeri förteckningen, samt karmar 6,2 
x 12,5 cm virke. Fönsterbleck uppsättas vid alla föns-
ter upp- och nedtill och utföras av galv. plåt enligt allm. 
best. Yttre dörrar utföras med karosseripanel av furu. Å 
entrédörrarna anbringa på bägge sidor sparkplåtar av 
1,5 mm aluminiumplåt av godkänd sort.
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Utdrag ur ursprunglig ritning samt från fotografi från 1970-talet. Dörrarna på fotografiet stämmer i utseende med dörrarna på ritningen. På 1970-talet fanns ursprunglig fönster-
sättning och de ursprungliga entrérna med gjutna betongtrapporna kvar. Trapporna är nu ersatta med verandor och den högra entrén har dessutom flyttats närmare gaveln.
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UTHUSEN
Till bostäderna finns uthus. Åtta hushåll delade 
uthus medan hus 2 hade ett eget mindre uthus. 
Uthusen är uppförda med betonggrund och med 
stomme av regelkonstruktion. Hela uthuset till hus 
4 och ena halvan av uthuset till hus 5 har reno-
verat de senare åren. Den halva av tegeltaket till 
uthuset som tillhör hus 3 har täckts om med nya 
röda enkupiga lertegelpannor. Den halva som till-
hör hus 1 renoverades för lite längre sedan, och är i 
ganska ursprungligt skick.

Uthus till hus 1 och 3

Ena halvan av uthuset 
har ett utseende som är 
nära originalutförande 
med faluröd locklistpanel, 
dörrar med snedställd 
panel, halvmånefönster, 
svartmålade snickerier, 
rött enkupigt lertegeltak, 
svartmålad betonggrund. 
Dörrarna har en vattbräda 
överst och saknar foder. 
Slagporten är inte original, 
men är troligen av hög 
ålder. Verkar av utseendet 
och gångjärn vara äldre än 
slagportarna som instal-
lerades på uthuset som 
uppfördes på 1940-talet
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Uthus till hus 2

Uthuset till hus 4 renoverades 2018 och ändrades då till ett 
mer ursprungligt utseende. Fasadpanelen på nordöstra fa-
saden (nedersta bilden) skulle egentligen ha monterats mot 
dörrkarmarna utan foder, som på uthuset till hus 1.

Uthus till hus 4

Uthuset på fotografierna ovan tillhör hus 2, det enda 
hus som hade eget uthus. Uthuset har haft samma typ 
av port som uthuset till hus 1. Dörren är originaldörren. 
Taket är omtäckt och större delen av uthuset är klätt 
med röd korrugerad plåt.
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Uthus till hus 5 Uthus till hus 6
Halva uthuset till hus 5 renoverades 2019. 
Fasaderna kläddes om och fick ny locklistpanel 
som avfärgades med falurödfärg. Ett bevarat 
fönster renoverades och ett nytillverkades. Tre 
nya dörrar med de ursprungliga som förlaga 
tillverkades. En slagport monterades på 
sydöstra gaveln. Alla snickerier, utom fönster-
bågarna målades svarta. Taket täcktes om med 
de befintliga röda enkupiga lertegelpannor. 
Byggnaden fick ny hängränna och stuprör med 
skarpa knäckar. Nordöstra sidan av byggnaden 
har de två rundbågefönsterna och det röda 
enkupiga lertegeltaket bevarade.

Uthuset till hus 6 skiljer sig en hel del från de övriga. 
Vid denna tid var troligen behovet av att kunna hysa 
en bil större än att kunna hysa höns och grisar. Uthuset 
uppfördes därför med slagportar. Slagportar och två 
små fönster på baksidan finns bevarade. På nordöstra 
fasaden har ett carport byggts till.
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Fotografier från 1970-talet på samtliga uthus i Radiobyn. De två fotografierna till vänster är uthuset till hus 1 och 3, 
Uthuset i mitten är uthuset till hus 2 och till  höger uppifrån och ner uthuset till hus 4, 5 och 6. Dörrar och portar är 
överklädda med masonitskivor. Vissa av masonitskivorna verkar fuktskadade i nederkanten. På de äldre uthusen är 
snickerierna och grunden är svartmålade, även knutfodren är svartmålade. Foder saknas runt dörrar och portar och 
panelen ansluter direkt mot karmen. Det yngre uthuset har däremot vitmålade foder runt portar och fönster, men 
saknar knutfoder.
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Ritningar från arkivet 
på Radiostationen 
över de olika uthusen 
i Radiobyn. Längst till 
vänster ritningar till de 
tre äldre dubbeluthu-
sen. Ovan till höger 
uthuset till hus 2 och 
till vänster till uthuset 
till hus 6.
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REKOMMENDERAT UTSEENDE OCH 
MATERIAL 
Uthusen uppfördes med grundmurar och botten-
platta i betong och en regelverksstomme.

Grund
Svartmålad betongsockel. Yttertrappsteg i betong.

 
Ur bygghandling: Yttertrappsteg utföres i betong. Å 
betongen lägges en 3 cm. finsats i blanding 1:3 som 
avrives med rivbräda.  

Sockeln strykes med en blandning av stenkols- och 
asfaltstjära.

Fasad
Locklistpanel enligt beskrivningen nedan, ohyvlad 
panel 1.9 x 175 med locklister 1,9 x 3,7 cm. På gav-
larna ska panelen monteras över hela fasaden utan 
skarv mellan fasaden nedtill och gavelröstet. Panelen 
målas med faluröd slamfärg. Panelen ska ha svartmå-
lade smala hörnfoder, slamfärg eller linoljefärg. 

Kommentar: Panelen som anges i handlingarna är 
ganska klen, Vid de renoveringar som redan skett har 
en något tjockare panel använts. På 1970-talsfotogra-
fierna syns de mörka hörnfodren på husen.

Ur bygghandling: På utsidan av beklädes med stående  
ohyvlad panel 1,9 cm x 17,5 cm  och med locklist över 
fogarna av 1,9 x 3,7 cm. Panelen stannar ovan sockel 
med vattlist av trä.

Takfot och takavvattning
Takfoten ska vara målad med faluröd slamfärg. 
Hängrännor och stuprör i svartmålad plåt med 
skarprörsvinklar på stuprören. 

Kommentar: På 1970-talsfotografierna har samtliga 
byggnader i Radiobyn stuprör med skarprörsvinklar.

Tak
Enkupigt rött lertegeltak. 

Kommentar: På fotografierna från 1970-talet har alla 
uthus tegelnockar. Möjligt att man inte följt bygg-
handlingen utan att uthusen alltid haft tegelnock.

Ur bygghandling:  Härå lägges enkupigt, ofalsat, rött 
taktegel av prima kvalitét. Nocken täckes med 8 skål-
punds galv plåt. Takfoten inpaneleras med ohyvlade 
brädor, av dylika utföres även vindbräderna. 

Fönster och dörrar
Spröjsade rundbågefönster och små spröjsade enluft-
fönster målade med vit linoljefärg. Foder är svart-

målade, antingen med slamfärg eller med linoljefärg. 
Fönstren ska vara av trä med genomgående spröjs.

Plankdörrar med snedställd panel. Svartmålade med 
linoljefärg.

Slagportar vid byte av garageportar av vipportmo-
dell. Slagportar målas svarta med linoljefärg.

Kommentar: Det finns ett flertal bevarade föns-
ter och dörrar i Radiobyn som kan användas som 
modell vid byte eller återmontering av tidigare bort-
tagna fönster och dörrar. Uthusen har ursprungli-
gen inte haft garageportar. De tidigaste installerades 
troligen innan 1940-talet. En äldre garageport finns 
bevarad på uthusdelen till hus 1.

Uthus till hus 6
Uthuset ska ha fasader av locklistpanel målad med 
faluröd slamfärg utan hörnfoder.  Taket har varit 
täckt med enkupiga lertegelpannor, men då det har 
ganska svag lutning kan svart papp vara ett alterna-
tiv. Fönster är original och ska vara vitmålade med 
vit linoljefärg. Portarna är original och ska vara svart-
målade med vita foder.
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BAD- OCH TVÄTTSTUGEBYGGNADEN
Bad- och tvättstugebyggnaden är i stort sett i original. Byggnaden har put-
sad fasad nedtill med svartmålad sockel. Det finns inte några uppgifter i 
handlingarna hur fasaden skulle avfärgas, men troligen har den ursprung-
ligen varit avfärgad med kalkfärg. Upptill är fasaden klädd med locklistpa-
nel målad i en faluröd kulör, ursprungligen faluröd slamfärg. Taket är täckt 
med röda enkupiga lertegelpannor. Fönster och dörrar är original. Det sitter 
numera en slät skiva på dörrarna, vilket det även gjort på en del av dörrarna 
på uthusen. Byggnadens skorsten är borttagen. 

Bad- och tvättstugebyggnaden är belägen vid vägen 
mellan Radiostationen och Radiobyn.
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Originalritningar på bad- och tvättstugans fasader. 
Skorstenen som inte längre finns var enligt ritningarna 
plåtinklädd. På gaveln mot Radiobyn ser det ut att ha 
varit ett raster. Vinden användes för att torka tvätt så 
rastret kan ha varit för att få bra ventilation.
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ALLÉER OCH HÄCKAR
Radiobyn har en strikt uppbyggnad där även väggar, alléer och häckar är vik-
tiga för gestaltningen av byn. Vägarna kantas av alléer som ursprungligen var 
alm. Delar av almalléerna är borttagna och längs två av vägsträckningarna har 
nya träd planterats. Redan på de äldsta fotografierna av byn kan man se alléerna. 
Låga häckar avgränsar tomterna från vägarna. Det är viktigt att trädalléer och 
häckar även fortsättningsvis finns kvar.
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ÖVRIGA BYGGNADER OCH 
KOMPLEMENTBYGGNADER
Det finns ett flertal komplementbyggnader i Radio-
byn, lekstugor, hönshus, vedförråd mm. Det finns 
även två skyddsrum belägna på tomterna till hus 2 
och 3. Det lilla huset längs ned till vänster fanns 
vid inventeringen på 1970-talet och har detaljut-

formning som påminner om de äldre uthusen i byn. 
Komplementbyggnader bör utföras sparsamt. Kom-
plementbyggnader bör främst placeras mot bymiljöns 
utkanter och utformas med faluröda fasader, svart-
målade eller vitmålade snickerier och tak av tegel 
eller svart papp.
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2020:50 Villa Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk förundersökning.

2020:51 Kvarnadalen i Sällstorp, Vård- och underhållspan

2020:52 Landa kyrka, mögelsanering
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2020:54 Långanskogen, vård- och underhållsplan

2020:55 Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning
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2020:58 Lugnarohögen, renovering av gravhög och stuga
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2020:62 Arkeologisk utredning av Boberg 8:27
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2020:64 Landeryds godsmagasin, underlag inför renovering
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2020:69 Österskans, Halmstad. Ark. förundersökning

2020:70 Nösslinge kyrka, klimatanpassing

2020-71 Nösslinge kyrka, borttagande av bänk

2020-72 Lugnarohögen inför renovering, Hasslöv socken, Ark. undersökning

2020:73 Bårarps stenbrott, Steninge och Rävinge. Ark. fältinventering

2020:74 Knäreds kyrka, ommålning av utvändiga snickerier

2020:75 Vippentorpet, omläggning av halmtak

2020:76 Frillesås-Rya 4:17, Frillesås socken, Ark. utr.

2020:77 Slätteryds byskola, takrenovering mm.

2020:78 Centralstationen i Halmstad, färgundersökning

2020:79 Lindbergs kyrka, exteriör och interiör restaurering

2020:80 Lindbergs kyrka, bemålat brädtak

2020:81 Färjeterminalen i Varbergs hamn

2020:82 Abilds kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering

2020:83 Asige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering

2020:84 Eftra kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering

2020:85 Årstads kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering

2020:86 VA Tönnersjö-Perstorp. Ark utr. 

2020:87 Susegården, miljökonsekvensbeskrivning kulturmiljö

2020:88 Radiobyn Grimeton, antikvarisk utredning
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