Nominerad byggnad nr 2: Maskinhallen på Vässby

Byggnadsstipendium

En lättskött maskinhall
i Löfvenskiölds stil
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Bröderna Kjell och Dick
Johansson har en ny byggnad
för maskiner, gödningslager,
kemförråd, snickarverkstad
och ett kontor om 220 kvad
ratmeter. Allt är detaljrikt och
lättskött.

B

Av Per-Ola Olsson

röderna Johansson, som
driver lantbruk och
entreprenadfirma utanför
Brålanda, tyckte att det var
dags att göra en rejäl parkeringsplats
för sprutan. Kraven var att det skulle
vara frostfritt och tillåta tvättning, såväl
miljömässigt som rent utrymmesmässigt. De rev sonika det gamla stallet på
Vässby, det gick ändå inte att använda
till något vettigt.
För att få plats med stora maskiner
och lastbilar var bröderna noggranna
med att inte ha så tätt mellan husen. De
fyllde därför igen den gamla gödselbrunnen och lade det nya huset rakt
över där brunnen en gång stått. När de
ändå var igång rev de även boningshuset
för att bygga ett helt nytt. Det är dock
en annan historia.

DETALJERNA ÄR VIKTIGA

Då bröderna även är måna om att ha
snyggt omkring sig, inte minst när det
gäller byggnaderna, har de vid de senaste
byggena tagit hjälp av grannen och
barndomskompisen Jan Andersson för
att göra ritningarna.
”Första hallen byggde vi utan Jans
hjälp och det blev en vanlig plåthall,
men den ska rättas till”, berättar Kjell.
Jan är den stor beundrare av Charles-
Emil Löfvenskiöld. Något som syns
på byggnaderna han ritat åt bröderna
Johansson.

Kjell och Dick Johansson
framför sin senaste byggnad
som är gjord i betong och
plåt. Inga detaljer har
lämnats åt slumpen.

”Jag vill låta detaljerna ta för sig. Jag
vill till exempel inte ha de vanliga tio
centimeterskanterna runt fönstren, utan
de Löfvenskiöldska breda”, förklarar Jan.
GÖR MYCKET FÖR INTRYCKET

Även den ställbara ventilationen på
väggarna är inspirerad av Löfvenskiöld.
På insidan av väggen sitter reglerbara
tilluftsdon. På utsidan är dessa infällda
i väggen och gömda i ventilationshål
inspirerade av de som går att hitta på
kvarnar ritade av just Löfvenskiöld.
Även utsprång och hörn går i Löfvenskiölds anda. Trots pråligheten har både
Ulf och bröderna Johansson eftersträvat
en lättskött byggnad.
”Det är bara detaljerna som behöver
målas. Det tar någon dag. Resten av
fasaden är underhållsfri”, förklarar Dick.
Kjell pekar på gavelspetsarnas röda
plåt och berättar att de klippt denna
i nederkanten för att likna lockpanel.
Givetvis i gammal stil.
”Det var en enkel sak att göra när
vi ändå satte upp plåten, men som gör
mycket för intrycket”, förklarar han.

KUL MED SNYGGA HUS

”Men vi får bromsa Jan lite ibland. Annars
blir det som en kyrka”, skrattar han.
Å andra sidan förmedlar spruthallen
med högt i tak och helt vitt lite känslan
av en kyrka. Här kan bröderna både
tvätta, parkera och fylla på sin spruta.
Avloppet går enligt konstens alla regler
till en speciell uppsamling.
Mellan spruthall och gavel finns ett
gödningsförråd. På andra hållet finns
kemförråd och ett utrymme som är
tänkt att bli snickarverkstad till Dicks
svärson. Det är för övrigt svärsonen
som gjort klockstapeln på kontorets
gavelspets.
”Det är inte en enda spik i den konstruktionen”, ler Dick.
På andra våningen finns ett väl
tilltaget kontor med möjlighet till
övernattning. För att slippa sluttande
innertak har ovanvåningen byggts ut
rejält på framsidan. Under finns en entré
som snarare för tankarna till en finare
disponentvilla än en maskinhall.
”Men det är ju så kul med snygga
hus”, säger bröderna i mun på varandra.
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Vässby Gård

Kjell och Dick Johansson, Brålanda
Växtodling på 520 hektar • Entreprenadfirma

Från vänster hyser huset gödningslager, spruthall, kemförråd och snickarverkstad med kontor på
ovanvåningen, samt maskinhall.

Entrén med kontor på andra våningen.
Parkeringsplats under tak precis utanför
dörren. Egentillverkad klockstapel längst upp.
Jan Andersson har ritat
byggnaden.

Gavelspetsarnas plåt är tillklippt i
nederkant för att se ut som snickarglädje.

Maskinhallen
på Vässby
Längd: 70 meter
Bredd: 18 meter
Höjd: 13 meter
Yta: 1300 kvadratmeter
Planering: Bröderna Johansson
Arkitekt: Jan Andersson
Projektering: Jan Andersson
Byggherre: Bygglant
Kostnad: Tio miljoner kronor

Betongfasadens struktur är gjord för hand. Bred ram
runt fönstren och ventilationshål i Löfvenskiölds stil.

Maskinhallen med stora
portar på både lång- och
kortsidor. Husets väggar är
prefabricerade.

Lampor av samma
typ som på gågatan
i Vänersborg.

Kontoret på ovanvåningen
kan även fungera
som lägenhet.
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När allt har satt sig ska
gårdsplanen asfalteras.
Klockstapel var en
självklarhet!

Många detaljer som ger en väl sammansatt helhet. Gavelspetsarna
som på håll ser ut att vara av trä, är klädda med plåt.
Frånluft sköts av skorstenar
längs med nocken. Tilluften
tas under takfoten.

Gott om plats för sprutan!
Golvet i hallen och kemförrådet
är belagt med epoxikit för att få
en enkel rengöring.

Kontoret är 220 kvadratmeter stort
och därifrån är det utsikt över
spruthallen.

Baksidan av byggnaden. Kontoret, eller
lägenheten, ser ut som ett hus i huset.

Det går att parkera bilen precis utanför dörren under tak.
Eftersom det är betong och inte natursten, har de valt helt raka linjer. Det är bara
detaljerna som målats. Resten av fasaden är underhållsfri.

Husets
knutar är
breda och
vita.
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Alla detaljer är
noggrant genomförda.
Även takutsprången är
i Löfvenskiölds stil.
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