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Byggnadsinventering 

Byggnaderna har under 2015-16 inven-
terats av bebyggelseantikvarien Aman-
da Jansson och Cecilia Wingård genom 
okulärbesiktning utifrån kulturhistoris-
ka aspekter samt fotodokumenterats. 
Syftet med inventeringen är att ligga 
till grund för det pågående detaljplane-
arbetet. Den nya detaljplanen kommer 
att vara en bevarandeplan vars syfte är 
att bevara de kulturhistoriskt intressan-
ta värde i Hunnebostrands bebyggelse 
utmed hamnen. Bevarandeplanen ska 
bli rättssäker och effektiv genom att den 
kommer att underlätta för kommunens 
handläggning av ärenden inom området. 
De ska utifrån planen kunna ge relevan-
ta råd och riktlinjer till fastighetsägare 
och verksamhetsutövare vid önskemål 
om förändring. Ytterligare syfte med 
inventeringen är att fördjupa kunskapen 
om fastigheternas kvaliteter och därmed 
skapa ett engagemang hos fastighetsä-
garna för bevarande av dessa.

Kunskap om fastigheterna har inhämtats 
från intervjuer med ortsbor, litteratur, 
äldre kartor och äldre fotografier/vykort. 
Ännu en oerhört viktig informationskälla 
är det arbete som genomförs av ideella 
krafter. Bland annat har Hunnebostrands 
bildarkiv dokumenterat större delen av 
husen i Hunnebostrand och där tagit 
fram vilka som varit boende i husen. 
Deras samling med äldre fotografier och 
samlade kunskap om Hunnebostrands 
historia är ovärderligt. 

Byggnadernas historik redovisas inte i 
rapporten. För detta hänvisas till ovan-
stående arbete. Byggnaderna är grup-
perade efter gatudress, vilka i sin tur 
ligger i bokstavsordning

Värdering

Kulturhistoriskt värde inbegriper alltifrån 
arkitektoniskt, samhällshistorisk värde 
till pedagogiskt, teknikhistorisk, soci-
alhistoriskt och personhistoriskt värde. 
Begreppet är komplext och ska relateras 
till olika tidsskedens estetiska ideal samt 
hur väl en byggnad uttrycker tidigare 
generationers boendevillkor. Kulturhisto-
ria är något som byggs på allteftersom 
tiden går. Det som igår inte ansågs vara 
något att spara kommer att vara oer-
hört värdefullt som historiskt dokument 
imorgon. Det kommer dock alltid att 
vara viktigt att bevara och berätta för 
kommande generationer så att de kan få 
inblick i äldre tiders levnadsvillkor, nä-
ringsliv, byggnadsstil och skönhetsupp-
fattning. Det innebär också att kunskap 
om husen bör finnas så att bebyggelsen 
underhålls på så sätt att dess äldre ka-
raktär och framförallt husens originalde-
lar bevaras. Originaldelarna bidrar starkt 
till husens genuina intryck och är myck-
et svåra att återskapa. Därför värderas 
hus där mycket bevarats högre än andra 
som genomgått renoveringar, trots att 
de gjorts i äldre tradition.

Utöver dokumentationen har husen 
klassats utifrån kulturhistoriska värde-
ringar och kan då ses som en samman-
vägning av hur välbevarat huset är som 
exponent för sin tid samt dess betydelse 
i kulturmiljön.  Fyra klasser har använts 
vid klassningen av byggnaderna; A, B, 
C och D. Värderingen av respektive hus 
har förtydligats genom en motivering 
och specifika Värden att bevara. Kultur-
historiska värde kan utgöras av detaljer 
såsom välbevarade dekorationer, origi-
nalfönster eller dylikt, såväl som mer 
allmänna såsom husens proportioner 
och utformning. Även om det enskilda 
huset har fått en lägre klassning, till 
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exempel mot bakgrund av senare tiders 
moderniseringar, så kan huset ändå ha 
specifika Värden att bevara samt en kul-
turmiljö att ta hänsyn till. 

Klassningarna som gjorts är en värde-
ring och skall ses som ett förslag. Läns-
styrelsen kan besluta om byggnads-
minnesförklaring av en enskild byggnad 
eller byggnadsmiljö enligt lagen om kul-
turminnen (1988:950). Ett skydd med 
motsvarande det som byggnadsminnes-
förklaring ger kan även tillskapas genom 
planbestämmelser i detaljplan. 

Klass A är den högsta klassen och det 
innebär att dessa byggnader är de mest 
bevarandevärda i området. Klassningen 
är en rekommendation som kan ligga 
till grund för q-märkning i en framtida 
detaljplan. Alla klass A -byggnader är 
kulturhistoriskt särskilt välbevarade hus, 
som är synnerligen goda representanter 
vad gäller gångna tiders byggnadskultur 
och som på ett bra sätt speglar sociala 
förutsättningar, näringsfång mm i trak-
ten. Byggnader som bedömts som mest 
bevarandevärda får inte förvanskas. De-
ras exteriör ska bibehållas och får därför 
enbart restaureras. 

De kan skyddas genom Plan- och 
bygglagen kapitel 8, 13-14 §§ förvansk-

ningsförbud, underhållskrav och riv-
ningsförbud eller som byggnadsminne 
enligt Kulturmiljölagen. 

Klass B är särskilt värdefulla byggna-
der trots mindre förändringar. Alla klass 
B-byggnader skall vid byggnadslov-
sprövning anses vara sådana särskilt 
värdefulla byggnader, som avses i PBL 
kapitel 8, 13-14 §§ och 4:16 §, för-
vanskningsförbud, underhållskrav och 
rivningsförbud. Klass B-byggnaderna 
har något färre beståndsdelar kvar i 
original än klass A-byggnaderna, vilket 
minskar värdet något.

Klass C är övriga värdefulla byggnader. 
Klass C-byggnader visar goda exem-
pel på kulturhistoriskt intressanta hus; 
skall vid bygglovsprövning av till- och 
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ombyggnader m.m uppfylla varsamhets-
kravet och underhållskravet, som avses 
i PBL kapitel 8, 14 § och 17 §. Byggna-
derna ingår i en värdefull miljö. I denna 
klassning har även hus som moderni-
serades i mitten av 1900-talet lagts då 
de har ett pedagogiskt värde genom att 
berätta om efterkrigstiden då gemene 
man fick det bättre ställt och det moder-
na hade högre status än det gamla.

Klass D innebär att byggnaderna inte  
ansetts ha kulturhistoriska värde av 
sådan karaktär att skydd i detaljplan 
rekommenderas. Byggnaderna ingår i 
dock en värdefull kulturmiljö och an-
passning till stadsbildens karaktär (PBL 
kapitel 2, 6§) är viktig vid förändring för 
att inte påverka samhällets helhetsin-
tryck negativt. 

För nya hus eller hus som är ombyggda 
i sen tid är det viktigt att undvika såda-
na förändringar som ger konsekvenser 
på samhällets helhetsintryck och förtar 
upplevelsen av de många alltjämt välbe-
varade husen.
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Historiska tillbakablickar
Källa: Hunnebostrands bildarkiv
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Några utvalda facktermer

En variant på bohuslänskt dubbelhus från sekelskiftet 1800/1900.

Olika typer av takformer

Traditionellt fönster med utvalda facktermer
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Klass C 

Bergslunden 1
Ellene 1:157, byggt 1896

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund, fönster-
sättning, takfotsfönster

Motivering: Husets proportioner 
är välbevarad och är ett av flera 
äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Hunnebostrand. Huset 
har ett miljöskapande värde för 
norra delen av hamnen som en 
del av den karaktäristiska klätt-
rande bebyggelsen. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.



 

 

11
 

Utkast 2017-03-09

Klass C

Bäckeliden 2
Ellene 53:1, byggt 1835 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett tillbyggnad i 
väst), granitgrund, rena takfal-
len, trapphus, 

Motivering: Husets proportioner 
är välbevarad och placeringen 
har ett miljöskapande värde för 
Bäckeliden och Norra Strandga-
tan. Senare tids tillbyggnader, 
altaner och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass C 

Bäckeliden 1
Ellene 62:1, byggt 1900.

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett tillbyggna-
der), granittrappa, rena takfal-
let, fasaddetalj ovan entré. 

Motivering: Husets proportioner 
är välbevarad och placeringen 
har ett miljöskapande värde för 
Bäckeliden och Norra Strand-
gatan. Senare tids tillbyggna-
der och fasadförändringar har 
påverkat helhetsintrycket och 
förståelsen för byggnadens ur-
sprung.
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Klass D 

Hunnebovägen 1
Hunnebo 1:42, byggt 1855

Värden att bevara: Husets pla-
cering, trädgård

Motivering: Husets placering 
med trädgård är viktig för 
Hunnebovägens karaktär. Sena-
re tids tillbyggnader och fasad-
förändringar har påverkat hel-
hetsintrycket och förståelsen för 
byggnadens ursprung.

Klass C

Hunnebovägen 2
Hunnebo 1:654, byggt 1930,
 
Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund

Motivering: Huset har ett pe-
dagogiskt och miljöskapande 
värde för Hunnebostrand som 
representant för den tid då ga-
tan breddades för en ökad fram-
komlighet. Huset som tidigare 
var placerat på tomten flyttades 
och detta mindre hus uppfördes. 
Huset proportioner har under 
1900-talet förändrats bland 
annat genom ökat våningsan-
tal och fasadförändringar vilket 
påverkat helhetsintrycket och 
förståelsen för husets tidigare 
utförande.
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Klass D

Hunnebovägen 3
Hunnebo 1:43. byggt 1906

Värden att bevara: Granitgrund, 
trädgård, granittrappa, 

Motivering: Huset har ett pe-
dagogiskt värde eftersom det 
är ett exempel på hur en 1910 
-tals bostad moderniserades på 
mitten av 1900-talet. Det bety-
der att den förändrade fasaden 
med fibercementskivor, två- och 
treluftsfönster har ett värde 
för förståelsen av samhällets 
utveckling. Samtidigt berättar 
grunden och placeringen om det 
ursprungliga utförandet. Husets 
placering med trädgård är viktig 
för Hunnebovägens karaktär.

Klass B

Hunnebovägen 4
Hunnebo 1:91, byggt 1870-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nad) rena takfall, granitgrund, 
fönstrens placering och omfatt-
ningar, det lilla takutsprånget.

Motivering: Husets proportioner 
och karaktär är välbevarad även 
om mycket av originaldetaljerna 
har ersatts i sen tid. Huset är 
ett av flera äldre karaktärsska-
pande byggnader i Hunnebost-
rand samt har ett miljöskapande 
värde för Hunnebovägen. Huset 
har ett pedagogiskt värde som 
ett bra exempel på dubbelhus 
med lågt väggliv från sent 1800-
tal.  Huset har trots flera sentida 
tillbyggnader bibehållit sin ka-
raktär. 
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Klass D

Hunnebovägen 5
Hunnebo 1:44, byggt 1889

Värden att bevara: Husets pla-
cering.

Motivering: Huset har byggts 
till med en förlängning av bygg-
nadskroppen. Förändringarna 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung. Husets placering har 
ett miljöskapande värde för 
Hunnebovägen.

Klass D

Hunnebovägen 6
Hunnebo 1:90 byggt 1940-50 tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner.

Motivering: Husets proportioner 
är bevarade och en representant 
för Hunnebostrands utveckling. 
Senare tids fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung. Husets placering har 
ett värde för karaktären kring 
Hunnebovägen.
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Klass B 

Hunnebovägen 6B
Hunnebo 1:89 , byggt 1870-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner med undantag av till-
byggnad, granitgrund, fönstrens 
placering, de äldre fönstren, litet 
takutsprång.

Motivering: Husets proportioner  
är välbevarad även om mycket 
av originaldetaljerna har ersatts 
i sen tid och flera tillbyggnader.
Huset har ett pedagogiskt värde 
som ett bra exempel på dubbel-
hus med lågt väggliv från sent 
1800-tal som moderniserades 
på mitten av 1900-talet. Det 
betyder att den förändrade fasa-
den med fibercementskivor, två- 
och treluftsfönster har ett värde 
för förståelsen av samhällets 
utveckling.  

Klass D

Hunnebovägen 7
Hunneb 1:106, byggt 1840-tal

Värden att bevara: Husets 
granitgrund, trädgård, granitt-
rappa.
 
Motivering:  Huset har byggts 
till med taklyft, burspråk samt 
fasadförändringar som till liten 
del tar sin utgångspunkt i origi-
nalutförandet. Förändringarna 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung. Husets placering har 
ett miljöskapande värde för 
Hunnebovägen.
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Klass D

Hunnebovägen 8
Hunnebo 1:84 byggt 1920-tal 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nad)er), placering.

Motivering: Byggnaden är rela-
tivt stor i förhållande till reste-
rande bebyggelse kring Hunne-
bovägen och har ett pedagogiskt 
och samhällshistoriskt värde då 
huset vittnar om tiden under 
tidigt 1900-talet då Hunnebo-
strand fick ny affär. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.

Klass D

Hunnebovägen 8B
Hunnebo 1:85, byggt 1920-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nader), placering, granitgrund. 

Motivering: Huset är förhållan-
devis stort för att vara placerad 
i de äldre delarna av Hunnebo-
strand, vilket berättar om att 
huset är uppfört senare än om-
kringliggande bebyggelse. Huset 
har ett miljöskapande värde för 
södra delen av hamnen som en 
del av den karaktäristiska klätt-
rande bebyggelsen. Senare tids 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Hunnebovägen 9
Hunnebo 1:46, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nad), granitgrund, källardörr, 
placering, liggande och stående 
träpanel.

Motivering: Huset är relativt 
välbevarat trots tillbyggnader. 
Husets placering intill gatan är 
karaktärskapande och har ett 
miljöskapande värde för Hunne-
bovägen. Huset har förändrats 
under 1900-talet men trots det 
bibehållit dubbelstugans karak-
tär och detaljer som fasadens 
utförande och äldre fönster.

Klass C 

Klass B

Hunnebovägen 10
Hunnebo 1:83, byggt 1897

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund och trap-
pa, de rena takfallen, de äldre 
fönstren, trapphuset, spontad 
träpanel på trapphus.

Motivering: Husets proportioner 
och karaktär är välbevarad även 
om flertalet originaldetaljerna 
har ersatts i sen tid. Huset är ett 
av flera äldre karaktärsskapan-
de byggnader i Hunnebostrand 
samt har ett miljöskapande vär-
de för Hunnebovägen. Huset har 
ett pedagogiskt värde som ett 
bra exempel på dubbelhus från 
sent 1800-tal. Trapphuset med 
äldre fönster, spontad panel och 
granittrappan är detaljer som är 
värdefullt i miljön.
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Klass D 

Hunnebovägen 11
Hunnebo 1:47, byggt 1895

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner (bortsett 
från tillbyggnader), granitgrund 
och trappa.

Motivering: Husets placering 
intill gatan är karaktärskapande 
och har ett miljöskapande värde 
för Hunnebovägen. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.

Klass D

Hunnebovägen 12
Hunnebo 1:108, byggt ca 1900

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund.

Motivering: Huset har under 
1900 talet byggts till med för-
ändrad takvinkel, förhöjt vägg-
liv samt flera fasadförändringar 
som till liten del tar sin utgångs-
punkt i originalutförandet, för-
ändringarna har påverkat hel-
hetsintrycket och förståelsen för 
byggnadens ursprung. Husets 
placering har ett miljöskapande 
värde för Hunnebovägen.
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Hunnebovägen 13
Hunnebo 1:76, byggt 1887

Värden att bevara: Husets pla-
cering.

Motivering: Husets placering 
intill gatan är karaktärskapande 
och har ett miljöskapande värde 
för Hunnebovägen. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.

Klass D

Klass C 

Hunnebovägen 14
Hunnebo 1:107, byggt 1900 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner (bortsett 
från takkupa), granitgrund och 
trappa.

Motivering: Husets proportioner 
är välbevarad och husets place-
ring intill gatan är karaktärska-
pande och har ett miljöskapande 
värde för Hunnebovägen. Sena-
re tids tillbyggnader, altaner och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Klass C

Hunnebovägen 15
Hunnebo 1:102, byggt 1900-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund, trädgård, 
granittrappa.

Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde eftersom det är 
ett exempel på hur en dubbel-
stuga moderniserades på mitten 
av 1900-talet. Det betyder att 
den förändrade fasaden med 
fibercementskivor, fönstens pla-
cering, två- och treluftsfönster 
har ett värde för förståelsen av 
samhällets utveckling. Samtidigt 
berättar grunden, volymen och 
placeringen om det ursprungliga 
utförandet. 

Klass D

Hunnebovägen 16
Hunnebo 1:82, byggt 1893, 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner (bortsett 
från tillbyggnad, granitgrund.

Motivering: Husets placering 
intill gatan är karaktärskapande 
och har ett miljöskapande värde 
för Hunnebovägen. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.
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Hunnebovägen 17
Hunnebo 1:81, huset flyttades 
från Södra Strandgatan 1894.

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner (bortsett 
från tillbyggnad)er), granit-
grund, äldre fönster.

Motivering: Huset är välbevarat 
och ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Hunne-
bostrand samt har ett stort 
miljöskapande värde för Hunne-
bovägen och Sunnanvindsvägen. 
Äldre fönster och granitgrund 
är detaljer som är värdefulla i 
miljön.  Klass B 

Klass D

Hunnebovägen 18
Hunnebo 1:209, byggt 1950-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering.

Motivering: Husets proportioner 
är bevarade. Senare tids fasad-
förändringar har påverkat hel-
hetsintrycket och förståelsen för 
byggnadens ursprung. Husets 
placering har ett värde för ka-
raktären kring Hunnebovägen.
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Klass D

Hunnebovägen 19
Hunnebo 1:80, byggt 1900-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner (bortsett 
från tillbyggnader) granitgrund. 

Motivering: Husets placering 
intill gatan är karaktärskapande 
och har ett miljöskapande värde 
för Hunnebovägen. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.

Hunnebovägen 20
Hunnebo 1:113, 1800-tal
 
Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de äldre fönstren, en-
tréns proportioner, granitgrund, 
öppna ytan mellan berget och 
huset.

Motivering: Huset har ett sam-
hällshistoriskt värde för sam-
hället eftersom det tidigare 
används som skolhus. Huset är 
välbevarat och har trots fasad-
förändringar bibehållit sin ka-
raktär som skolhus. Den öppna 
ytan (fd. skolgården) mellan 
huset och berget ökar förstå-
elsen för byggnadens tidigare 
användning.

Klass B 
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Klass D

Hunnebovägen 21
Hunnebo 1:192, byggt 1935 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nad), taklutning.

Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde med volym och 
taklutning som en representant 
för samhällets utveckling på 
tidigt 1900-tal. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.



 

 

24
 

Utkast 2017-03-09

Klass D

Höjden 2
Ellene 1:150, byggdes 1999 

Värden att bevara:  

Motivering: Huset är ett utav de 
yngsta bostadshusen längs med 
Hunnebostrands hamn och har 
ersatt ett äldre hus som stod på 
samma plats. Huset är anpassat 
till miljön och är en del av norra 
delens karaktär. Med anledning 
av husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Huset ingår i en kulturhistoriskt 
värdefull miljö.

Klass B

Höjden 1
Ellene 1:146, byggt 1862
 
Värden att bevara: Husets Pla-
cering, proportioner (bortsett 
från tillbyggnad), fönstrens pla-
cering.

Motivering: Husets proportioner 
och fönstersättning är välbe-
varad och är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand. Huset har ett 
miljöskapande värde som en del 
av den klättrande bebyggelsen 
med gavel mot havet vilket är 
karaktäristiskt för äldre fiskelä-
gen.
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Klass D 

Höjden 3 
Ellene 1:143, byggdes 1908 

Värden att bevara: Placering, 
granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen.
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Klass C

Kaptensgatan 1 
Hunnebo 1:88, byggt 1864
 
Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner, granit-
grund, granittrappa.

Motivering: Huset är relativt 
välbevarat trots tillbyggnader 
och fasadförändringar. Huset 
har ett pedagogiskt värde som 
ett exempel på dubbelhus från 
sent 1800 tidigt 1900 tal.  Hu-
set placering har ett miljöska-
pande värde som en del av den 
karaktäristiska klättrande be-
byggelsen. Stengrunden är ett 
imponerande bevis på skickliga 
stenhuggare som anpassat sig 
efter markens förutsättningar. 

Klass D

Kaptensgatan 2
Hunnebo 1:201 byggt 1954

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner(bortsett 
tillbyggnad).

Motivering: Husets proportioner 
är bevarade och en representant 
för Hunnebostrands utveckling. 
Senare tids fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung. Huset hör till de bygg-
nader som ramar in Södra kajen 
och har därför ett miljöskapande 
värde. 
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Kaptensgatan 3
Hunnebo 1:87, byggt tidigt 
1800-tal

Värden att bevara: Placering, 
möjliget att se ursprungliga en-
kelstugan, granitgrund.

Motivering: Huset hör till de 
äldre i Hunnebostrand och ur-
sprungligen byggt som en en-
kelstuga. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung. Huset hör till de bygg-
nader som ramar in Södra kajen 
och har därför ett miljöskapande 
värde. 

Klass D 

Klass C

Kaptensgatan 4
Hunnebo 1:202 , byggt 1948, 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena branta takfall, 
fasaduttryck i form av fönster-
utformning, fönstersättning och 
fönsteromfattning.

Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde som representant 
för Hunnebostrands utveckling, 
ett välbevarat 1950-talshus. 
Huset hör till de byggnader som 
ramar in Södra kajen och har 
därför ett miljöskapande värde. 
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Klass D

Kaptensgatan 5 
Hunnebo 1:86, byggt 1893

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner (bortsett 
från tillbyggnader) granitgrund.

Motivering: Huset hör till de 
byggnader som ramar in Södra 
kajen och har därför ett miljö-
skapande värde. Fasadföränd-
ringar har påverkat helhets-
intrycket och förståelsen för 
byggnadens ursprung.
 

Klass D

Kaptensgatan 6
Hunnebo 1:293, byggt 1911 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner, granit-
grund, granittrappa.
 
Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för Kaptensga-
tan som en del av den karaktä-
ristiska klättrande bebyggelsen. 
Senare tids fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Kaptensgatan 7
Hunnebo 1:198, byggt 1900 

Värden att bevara: Proportio-
ner (bortsett från tillbyggnader) 
granitgrund.

Motivering: Huset hör till de 
byggnader som ramar in Södra 
kajen och har därför ett miljö-
skapande värde. Huset är rela-
tivt välbervarat, trots senare till-
kommet burspråk med balkong 
och takkupa. 

Klass C

Klass C

Kaptensgatan 8
Hunnebo 1:203 och 1:295, tidigt 
1900-tal 

Värden att bevara: Granitgrund, 
trädgård, granittrappa, rester 
från krigstiden i trädgården.

Motivering: Husets placering 
med trädgård är viktig för Kap-
tensgatans karaktär. Huset har 
ett pedagogiskt värde eftersom 
det är ett exempel på hur en 
dubbelstuga moderniserades 
på mitten av 1900-talet. Det 
betyder att den förändrade fa-
saden med fibercementskivor, 
perspektivfönster har ett värde 
för förståelsen av samhällets 
utveckling. Samtidigt berättar 
grunden, volymen och placering-
en om det ursprungliga utföran-
det. 
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Klass B

Kaptensgatan 9A
Hunnebo 1:197. byggt 1908 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena takfall, granit-
grund, farstu.

Motivering: Husets proportio-
ner och karaktär är välbevarad. 
Huset hör till de byggnader som 
ramar in Södra kajen och har 
därför ett miljöskapande värde.  
Huset har ett pedagogiskt värde 
som ett exempel på dubbelhus 
från tidigt 1900 tal.

Klass B

Kaptensgatan 9B

Hunnebo 1:137, byggt 1900. 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena takfall, granit-
grund, trapphus, källardörr och 
trädgård. 

Motivering: Husets proportio-
ner och karaktär är välbevarad.
Huset har bevarad volym av en 
dubbelstuga till skillnad från 
flertalet hus i Hunnebostrand 
som ofta har ett ökat vånings-
antal. Huset har därför ett peda-
gogiskt värde för samhället och 
kan berätta om hur dubbelhus 
från tidigt 1900-tal var utforma-
de.
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Klass D

Kaptensgatan 11

Hunnebo 1:196, byggt 2015. 

Värden att bevara:  

Motivering: Huset är ett utav de 
yngsta bostadshusen längs med 
Hunnebostrands hamn. Med 
anledning av husets ringa ålder 
har ingen kulturhistorisk vär-
dering gjorts. Huset ingår i en 
kulturhistoriskt värdefull miljö.
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Klass C 

Köpmansgatan 2
Ellene 61:1, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, trädgården, 
fönstersättning och utforming.
 
Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde eftersom det är 
ett exempel på hur en dubbel-
stuga från sillperioden moderni-
serades på mitten av 1900-talet. 
Det betyder att den förändrade 
fasaden med perspektivföns-
ter och burspråk har ett värde 
för förståelsen av samhällets 
utveckling. Samtidigt berättar 
grunden och placeringen om det 
ursprungliga utförandet. 

Klass D

Köpmansgatan 1
Ellene 1:149, byggt ca 1900

Värden att bevara: Husets pla-
cering granitgrund.

Motivering: Huset är en del av 
miljön kring Köpmansgatan och 
delar av huset har, som gatans 
namn antyder, användts som 
affär. Senare tids tillbyggna-
der och fasadförändringar har 
påverkat helhetsintrycket och 
förståelsen för byggnadens ur-
sprung.
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Klass A

Köpmansgatan 3
Ellene 1:147, byggt 1850-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, fönsteromfattningar-
na, fönsterutformningen de rena 
takfallen, granitgrunden med två 
källaringångar, granittrappan.

Motivering: Huset är mycket väl-
bevarat trots förändringar i form 
av skärmtak och uteplats. Huset 
är ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Hunne-
bostrand samt har ett stort 
miljöskapande värde för norra 
delen av hamnområdet. Huset 
är ett bra exempel på den typis-
ka byggnadsstilen från mitten av 
1800-talet.

Klass C

Köpmansgatan 5
Ellene 1:234, byggt 1892

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund med käl-
laringång.

Motivering: Huset är relativt 
välbevarat trots förändringar i 
form av tillbyggnader. Huset är 
ett av flera äldre karaktärsska-
pande byggnader i Hunnebost-
rand samt har ett miljöskapande 
värde för norra delen av hamn-
området. Huset är ett exempel 
på den typiska byggnadsstilen 
från slutet av 1800-talet.
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Klass A

Köpmansgatan 7
Ellene 1:232, byggt 1857

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de rena takfallen, 
granitgrund.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat. Huset är ett av flera 
äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Hunnebostrand samt har 
ett stort miljöskapande värde 
för norra delen av hamnområ-
det. Huset är ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
mitten av 1800-talet.

Klass B

Köpmansgatan 9
Ellene 1:217, byggt 1859

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, det lilla taköverhäng-
et, de rena takfallen.

Motivering: Huset är välbevarat 
trots fasadförändringar. Huset 
är ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Hunne-
bostrand samt har ett stort 
miljöskapande värde för norra 
delen av hamnområdet. Huset 
är ett bra exempel på den typis-
ka byggnadsstilen från mitten av 
1800-talet.
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Klass D

Lahällevägen 1
Hunnebo 1:134, byggt 1930 

Värden att bevara: Granitgrund, 
trädgård. 

Motivering: Husets placering 
med trädgård är viktig för Lahäl-
levägens karaktär. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.

 

Klass C

Lahällevägen 3
Hunnebo 1:135, byggt 1900 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tak-
kupa), granitgrund, fönster, 
fönsteromfattningar och dörrar i 
grund.

Motivering: Huset är relativt väl-
bevarat trots förändringar i form 
av takkupa och fasadförändring-
ar. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand samt har ett 
miljöskapande värde för Lahälle-
vägen. Huset är ett bra exempel 
på den typiska byggnadsstilen 
från tidigt 1900-tal.
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Lahällevägen 5
Hunnebo 1:194, byggt 1905 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, fönstersätt-
ning och utformning, fasadut-
tryck. 

Motivering: Huset har ett pe-
dagogiskt värde eftersom det 
är ett exempel på hur en tidig 
1900-talsbostad modernisera-
des på mitten av 1900-talet. 
Det betyder att den förändrade 
fasaden med puts, burspråk, 
två- och treluftsfönster har ett 
värde för förståelsen av sam-
hällets utveckling. Samtidigt 
berättar grunden, volymen och 
placeringen om det ursprungliga 
utförandet. 

Klass C

Klass A 

Lahällevägen 6
Hunnebo 1:228, byggt 1906 

Värden att bevara: Den synliga 
granitstommen och grunden, 
korspostfönstren, husets propor-
tioner, dörrar, trädgård.

Motivering: Huset tillhör den 
lilla grupp av hus i Bohuslän där 
även väggarna är byggda av 
granitblock. Ett fint exempel på 
udda hus, byggda av stenhugga-
re under stenindustriepoken.
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Klass C

Lotsgatan 1
Hunnebo 1:298, byggt 1907 

Värden att bevara: Granitgrund

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset har ett pe-
dagogiskt värde eftersom det är 
ett exempel på hur en dubbel-
stuga moderniserades på mitten 
av 1900-talet. Det betyder att 
den förändrade fasaden med 
fibercementskivor, två- och tre 
luftsfönster har ett värde för för-
ståelsen av samhällets utveck-
ling. Samtidigt berättar grun-
den, volymen och placeringen 
om det ursprungliga utförandet. 

Klass D

Lotsgatan 3
Hunnebo 1:299, byggt 1930-tal

Värden att bevara: Granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som represen-
tant för Hunnebostrands utveck-
ling, ursprungliga proportioner 
berättar om bebyggelsen från 
1930-talet. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Lotsgatan 4
Hunnebo 1:294, byggt 1910 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund, liggande 
och stående panel.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del 
av den karaktäristiska klättran-
de bebyggelsen. Husets fasad 
berättar om hur det byggts till 
under 1900-talet vilket ökar för-
ståelsen för byggnadens tidigare 
utförande. 

Klass C

Klass C

Lotsgatan 5
Hunnebo 1:453, byggt 1953

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena branta takfall, 
fönsterutformningen, fönster-
sättning.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som represen-
tant för Hunnebostrands utveck-
ling, ett 1950-talshus.
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Klass D 

Lotsgatan 7
Hunnebo 1:454, byggt 1950-tal 

Värden att bevara: Husets pla-
cering.
 
Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Klass C

Matrosvägen 1
Hunnebo 1:205, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nader), granitgrund, dörrar och 
fönster i grund, granittrappa.

Motivering: Husets har ett mil-
jöskapande värde för området 
kring parken. Huset är byggt på 
1890-talet som förvaltarbostad 
och är stort i förhållande till be-
byggelse från samma tid. Huset 
har trots sentida fasadföränd-
ringar bibehållit stora delar av 
dess ursprungliga karaktär. 

Klass D

Matrosvägen 3
Hunnebo 1:227, byggt 1900 

Värden att bevara: Möjligheten 
att se den ursprungliga enkel-
stugans form, placering, granit-
grund.

Motivering: Husets har ett mil-
jöskapande värde för området 
kring parken. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Matrosvägen 5
Hunnebo 1:136, byggt 1901
 
Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de äldre fönstren, 
fönsteromfattningarna och föns-
tersättning, trapphuset.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äld-
re karaktärsskapande byggna-
der i Hunnebostrand samt har 
ett stort miljöskapande värde 
för Matrosgatan och området 
kring parken. Huset är ett myck-
et bra exempel på den typiska 
byggnadsstilen från början av 
1900-talet. Trapphuset, granitt-
rappen, äldre fönstren och dub-
beldörrarna är detaljer som är 
värdefullta i miljön.

Klass: A 

Klass D

Matrosvägen 7
Hunnebo 1:195, byggt 1920-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund.
 
Motivering: Husets har ett mil-
jöskapande värde för området 
kring parken. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som represen-
tant för Hunnebostrands utveck-
ling. Ursprungliga proportioner 
berättar om bebyggelsen från 
1920-talet. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Klass A 

Nordanvindsgatan 1
Hunnebo 1:120 byggt 1927 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, rena takfall,  
granitgrund, farstun med granit-
trappa

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset är ett viktigt 
inslag i kulturmiljön som berät-
tar om samhällets utveckling, en 
välbevarad unik byggnad från 
1920-talet.

Klass D

Nordanvindsgatan 2
Hunnebo 1:101 byggt 1897

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset skiljer sig 
från omgivningen med gavlar-
na åt norr och söder istället för 
omgivande bebyggelse där gav-
larna vetter mot havet, mot öst 
och väst. Husets fasad berättar 
om hur det byggts till under 
1900-talet vilket ökar förstå-
elsen för byggnadens tidigare 
utförande.
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Klass B

Nordanvindsgatan 3
Hunnebo 1:66, byggt 1866 

Värden att bevara: Granitgrund, 
proportioner (bortsett från fron-
tespis), placering, farstu.

Motivering: Huset placering har 
ett pedagogiskt värde för sam-
hället eftersom huset är placerat 
nära bergskanten, tätt intill om-
kringliggande fastigheter i skydd 
för väder och vind. Huset har ett 
miljöskapande värde som en del 
av den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset är välbeva-
rat och ett utav flera karaktär-
skapande dubbelhus från mitten 
av 1800-talet. 

Klass D

Nordanvindsgatan 4
Hunnebo 1:64, byggt 1870 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Klass D

Nordanvindsgatan 6
Hunnebo 1:63, byggt 1870-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass C 

Nordanvindsgatan 8
Hunnebo 1:62, byggt 1880-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena takfall, granit-
grund, 

Motivering: Huset har trots fa-
sadförändringar bibehållit enkel-
stugans form. Husets ursprung-
liga volym har ett pedagogiskt 
värde eftersom de berättar om 
hur människor bodde vid sekel-
skiftet 1900. Huset har ett mil-
jöskapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen.
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Klass B

Norra Strandgatan 2
Hunnebo 1:2, byggt 1836 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett tillbyggna-
der), de rena takfallen, det lilla 
takutsprånget, källaringången

Motivering: Huset är relativt 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
Norra Strandgatan. Huset är ett 
bra
exempel på den typiska bygg-
nadsstilen från första hälften av 
1800-talet.

Klass D

Norra Strandgatan 4
Ellene 67:1, byggt 1831.

Värden att bevara: Husets pla-
cering. 

Motivering: Husets placering och 
storlek har ett miljöskapande 
värde för Norra Strandgatan. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Klass D

Norra Strandgatan 6
Ellene 54:1, byggt 1890-tal
 
Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering

Motivering: Husets placering och 
storlek har ett miljöskapande 
värde för Norra Strandgatan. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.

Norra Strandgatan 8
Ellene 50:1, byggt 1902 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering

Motivering: Husets placering och 
storlek har ett miljöskapande 
värde för Norra Strandgatan. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.

Klass D
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Norra Strandgatan 10
Ellene 51:1,byggt 1948,

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering

Motivering: Husets placering och 
storlek har ett miljöskapande 
värde för Norra Strandgatan. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.

Klass D

Norra Strandgatan 9,11 
& 13
Ellene 34:2 , 

Värden att bevara: 

Motivering: Med anledning av 
husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Huset ingår i en kulturhistoriskt 
värdefull miljö.
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Utkast 2017-03-09

Klass C 

Norra Strandgatan 12
Ellene 49:1, byggt ca 1910
 
Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund, källar-
dörr, fasaduttryck, granittrappa

Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde eftersom det är 
ett exempel på hur en dubbel-
stuga moderniserades på mitten 
av 1900-talet. Det betyder att 
den förändrade fasaden med 
fibercementskivor, perspektiv 
fönster har ett värde för förstå-
elsen av samhällets utveckling. 
Samtidigt berättar grunden, 
volymen och placeringen om det 
ursprungliga utförandet. 

Klass D

Norra Strandgatan 14
Ellene 65:2, byggt 1890-tal. 

Värden att bevara: Möjligheten 
att se den äldre huskroppen. 

Motivering: Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass C 

Norra Strandgatan 18
Ellene 63:1, byggt 1886 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, rena takfall, 
granitgrund, källaringång, trapp-
hus

Motivering: Huset är relativt väl-
bevarat och är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
Norra Strandgatan.

Klass A

Norra Strandgatan 16
Ellene 66:1, byggt 1850 

Värden att bevara: Husets 
proportioner, placering, föns-
terutformning och placering, 
fönsteromfattningarna, de rena 
takfallen, det lilla takutsprånget.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äld-
re karaktärsskapande byggna-
der i Hunnebostrand samt har 
ett stort miljöskapande värde 
för Norra Strandgatan. Huset 
är ett mycket bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen för 
enklare bostäder från mitten av 
1800-talet.
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Utkast 2017-03-09

Klass A

Seglaregatan 1a
Hunnebo 1:14, byggt 1872.

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena takfallen, husets 
enkla utformning, granitgrun-
den, lertegelt, fönsterutform-
ningen och sättningen, takets 
lilla utsprång, entrén, varierande 
äldre stående träpanel.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
området mellan Torggatan och 
Södra Strandgatan. Huset är 
ett bra exempel på den typiska 
byggnadsstilen från mitten av 
1800-talet.

Klass C

Seglaregatan 1B
Hunnebo 1:22. byggt 1891

Värden att bevara: Husets 
proportioner, fönstersättning, 
granitgrund, granittrappa, äldre 
träpanel

Motivering: Huset är välbevarat 
och trots förändringar, ett av 
flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Hunnebostrand. 
Huset har ett miljöskapande 
värde som en del av den karak-
täristiska klättrande bebyggels-
en. Huset är ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
slutet av 1800-talet.
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Seglaregatan 1C
Hunnebo 1:239, byggt 1856

Värden att bevara: Husets pla-
cering.

Motivering: Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass A 

Seglaregatan 2
Hunnebo 1:15, byggt 1830-tal.

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, rena tak-
fall, granitgrund, takets lilla 
utsprång.

Motivering: Huset är välbeva-
rat och ett av flera äldre ka-
raktärsskapande byggnader i 
Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
området mellan Torggatan och 
Södra Strandgatan. Huset är 
ett bra exempel på den typiska 
byggnadsstilen från mitten av 
1800-talet.
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Seglaregatan 3

Hunnebo 1:21, byggt 1870-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund.
 
Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass D 

Seglaregatan 4
Hunnebo 1:19, byggt 1857 

Värden att bevara: Husets pla-
cering.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass C

Seglaregatan 5
Hunnebo 1:23, 1:24. 1930- tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, entré, fönstersättning 
och -utformning 

Motivering: Huset är relativt 
välbevarat och har annorlunda 
storlek och formspråk i jämförel-
se med omkringliggnade bebyg-
gelse, vilket gör huset unik av 
sitt slag och berättar om Hunne-
bostrands utveckling. Huset om-
ringas tillstora delar av trädäck 
vilket påverkar helhetsintrycket. 

 

Klass A

Seglaregatan 6
Hunnebo 1:27, byggt 1860-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, farstun, rena takfall, 
granitgrund, trädgård, fönster-
sättning

Motivering: Huset är välbeva-
rat och ett av flera äldre ka-
raktärsskapande byggnader i 
Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
området mellan Torggatan och 
Södra Strandgatan. Huset är 
ett bra exempel på den typiska 
byggnadsstilen från mitten av 
1800-talet.
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Utkast 2017-03-09

Klass A

Seglaregatan 7
Hunnebo 1:26 byggt 1888.

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de äldsta fönstren, 
fönstersättning, fönsteromfatt-
ningarna, granitgrunden, granit-
trappan, förstukvisten med dess 
lövsågerier

Motivering: Huset är välbeva-
rat och ett av flera äldre ka-
raktärsskapande byggnader i 
Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
området mellan Torggatan och 
Södra Strandgatan. Huset är 
ett bra exempel på den typiska 
byggnadsstilen från sent 1800-
tal. Farstun, fönstersättning och 
granittrappan är detaljer som är 
värdefullt i miljön.

Klass D 

Seglaregatan 9
Hunnebo 1:25, byggt 1905 

Värden att bevara: Placering,  
granitgrunden.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass B

Stigbergsliden 2
Ellene 48:1, byggt 1895 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett taklyft), 
glasverandan, fönsteromfatt-
ningarna, de äldere fönstrena i 
glasverandan, husets norra fa-
saduttryck, det rena takfallet åt 
norr, granitgrunden och granitt-
rappan, trädgården.

Motivering: Huset är trots några 
förändringar, ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
Stigbergsliden. Glasverandan 
och den öppna trägården åt norr 
är detaljer som är värdefullta i 
miljön.
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Utkast 2017-03-09

Klass B

Styrmansgatan 1
Hunnebo 1:208, byggt 1913 

Värden att bevara: Husets 
proportioner, granitgrund och 
trappa, inglasad entré och dess 
fönster, takets vinklar, trädgår-
den.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äld-
re karaktärsskapande byggna-
der i Hunnebostrand samt har 
ett mycket stort miljöskapande 
värde för Styrmansgatan. Huset 
är ett mycket bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
början av 1900-talet. Farstun, 
äldre fönster och granittrappan 
är detaljer som är värdefullta i 
miljö.

Klass D

Styrmansgatan 2
Hunnebo 1:319, byggt 1930-tal

Värden att bevara: Möjligheten 
att se den ursprungliga enkel-
stugans form, granitgrund. 

Motivering: Husets placering 
har ett miljöskapande värde 
för Styrmansgatan. Huset har 
ett pedagogiskt värde som re-
presentant för Hunnebostrands 
utveckling, ursprungliga propor-
tioner berättar om bebyggelsen 
från 1930-talet. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Styrmansgatan 3
Hunnebo 1:207, byggt 1920-
1930 tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nader), granitgrunden, granitt-
rappan

Motivering: Husets placering 
och ursprunglig storlek har ett 
miljöskapande värde för Styr-
mansgatan. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass C

Klass B

Styrmansgatan 4
Hunnebo 1:236, 1910-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett tillbyggnad), 
trapphuset, granitgrunden, trap-
pan och källardörren.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand samt har ett 
stort miljöskapande värde för 
Styrmansgatan. Huset är trots 
tillbyggnad och fasadförändring-
ar ett bra exempel på den typis-
ka byggnadsstilen från början 
av 1900-talet. Trapphuset med 
granittrappa är detaljer som är 
värdefullta i miljö.
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Utkast 2017-03-09

Klass: A

Styrmansgatan 5
Hunnebo 1:423, byggt 1912 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, husets hela utform-
ning med stående och liggande 
träpanel, fönstren, verandan, 
pardörrarna, granitgrunden, sk-
orstenarna, frontespisen.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äld-
re karaktärsskapande byggna-
der i Hunnebostrand samt har 
ett mycket stort miljöskapande 
värde för Styrmansgatan. Huset 
är ett mycket bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
början av 1900-talet. 

Klass D

Styrmansgatan 6
Hunnebo 1:237, byggt 1955 

Värden att bevara: proportioner, 
rena takfall.

Motivering: Husets placering 
har ett miljöskapande värde 
för Styrmansgatan. Huset har 
ett pedagogiskt värde som re-
presentant för Hunnebostrands 
utveckling, ett 1950-talshus. 
Senare tids fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Styrmansgatan 7
Hunnebo 1:238, byggt 1905 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nader), granitgrund.
 
Motivering: Husets placering 
och ursprungliga storlek har ett 
miljöskapande värde för Styr-
mansgatan. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung

Klass C
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Sunnanvindsgatan 1
Hunnebo 1:122 & 1:103, byggt 
1902
 
Värden att bevara: Husets pla-
cering, ursprungliga proportio-
ner, granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen med gavel mot 
havet, med gavel mot havet. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.

Klass C

Sunnanvindsgatan 2
Hunnebo 1:121, byggt 1910

Värden att bevara: Husets pla-
cering, rena takfall, proportio-
ner, granitgrund

Motivering: Huset är ursprung-
ligen byggt som en enkelstuga. 
Proportionerna har ett pedago-
giskt värde eftersom de berättar 
om hur människor bodde på ti-
digt 1900-tal. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Sunnanvindsgatan 3
Hunnebo 1:124, byggt under 
senare del av 1900-talet 

Värden att bevara:  

Motivering: Huset är omsorgs-
fullt anpassat till skala och de-
taljer till omgivande bostadshus. 
Med anledning av husets ringa 
ålder har ingen kulturhistorisk 
värdering gjorts. Huset ingår 
i en kulturhistoriskt värdefull 
miljö.

Klass D

Sunnanvindsgatan 4 
Hunnebo 1:79, byggt 1880-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund, 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen med gavel mot 
havet. Senare tids tillbyggna-
der och fasadförändringar har 
påverkat helhetsintrycket och 
förståelsen för byggnadens ur-
sprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Sunnanvindsgatan 5
Hunnebo 1:123, byggt 1989

Värden att bevara:

Motivering: Med anledning av 
husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Huset ingår i en kulturhistoriskt 
värdefull miljö.

Klass C

Sunnanvindsgatan 6
Hunnebo 1:78, byggt 1888 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nader), placering, granitgrund, 
källaringång, trapphus

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen med gavel mot 
havet. Senare tids tillbyggna-
der och fasadförändringar har 
påverkat helhetsintrycket och 
förståelsen för byggnadens ur-
sprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Sunnanvindsgatan 7
Hunnebo 1:543, byggt 2016

Värden att bevara: Gavel mot 
gatan 

Motivering: Den ursrungliga 
byggnaden har till större delen 
rivits och vid tillfället för inven-
teringen var byggnaden under 
konstruktion. Med anledning 
av husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Huset ingår i en kulturhistoriskt 
värdefull miljö.

Klass B

Sunnanvindsgatan 8
Hunnebo 1:77, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, granit-
grund, källaringång. 

Motivering: Huset är relativt  
välbevarat. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som ett bra 
exempel på dubbelhus med 
lågt väggliv från sent 1800-tal.  
Huset är ett av flera äldre ka-
raktärsskapande byggnader i 
Hunnebostrand. Huset har ett 
miljöskapande värde för som en 
del av den karaktäristiska klätt-
rande bebyggelsen med gavel 
mot havet. 
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Sunnanvindsgatan 9
Hunnebo 1:69, byggt 1892 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund. 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen med gavel mot 
havet. Senare tids tillbyggna-
der och fasadförändringar har 
påverkat helhetsintrycket och 
förståelsen för byggnadens ur-
sprung.

Klass D

Sunnanvindsgatan 10
Hunnebo 1: 145, byggt 1909

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund, trapphus, 
granittrappa, trädgård med gar-
dister vid trappa. 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Sunnanvindsgatan 12
Hunnebo 1: 233, 1:231. byggt 
1907

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund, ursprungli-
ga proportioner, 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass D

Sunnanvindsgatan 11
Hunnebo 1:70, byggt 2010 

Värden att bevara:

Motivering: Med anledning av 
husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Huset ingår i en kulturhistoriskt 
värdefull miljö.
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Utkast 2017-03-09

Klass C 

Sunnanvindsgatan 18  
Hunnebo 1:68, byggt 1886 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett tillbyggnad), 
placering, granitgrund.

Motivering:  Huset är relativt 
välbevarat bortsett från fasad-
förändningar och tillbyggnader. 
Huset har ett pedagogiskt värde 
som ett exempel på dubbelhus 
från sent 1800-tal. Huset är ett 
av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Hunnebostrand. Hu-
set har ett miljöskapande värde 
för som en del av den karaktä-
ristiska klättrande bebyggelsen 
med gavel mot havet.

Klass D

Sunnanvindsgatan 14
Hunnebo 1:230, 1:232, byggt 
1913 

Värden att bevara:  Husets pla-
cering, ursprungliga proportio-
ner.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Utkast 2017-03-09

Klass D

Södra Strandgatan 1
Hunnebo 1:4 , byggt 1817 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, möjligheten att se den 
ursprungliga enkelstugans pro-
portioner. 

Motivering: Huset har ett mil-
jöskapande värde som del utav 
Södra strandgatan och Torg-
gatan. Senare tids tillbyggna-
der och fasadförändringar har 
påverkat helhetsintrycket och 
förståelsen för byggnadens ur-
sprung.

Klass D

Södra Strandgatan 3A 3B 
Hunnebo 1:664, 1:17, byggt 
1895

Värden att bevara: Byggnadens 
proportioner och placering, en-
tréer (bortsett tillbyggnader), 
granitgrund, entréer

Motivering: Byggnaden är re-
lativt stor i förhållande till 
resterande bebyggelse kring 
Södra Strandgatan och har ett 
pedagogiskt och samhällshis-
toriskt värde då huset vittnar 
om Hunnebostrands utveckling 
under mitten av 1900-talet när 
samhället fick ny affär. Senare 
tids tillbyggnader, balkonger och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Utkast 2017-03-09

 Klass C

Södra Strandgatan 3C
Hunnebo 1:18, byggt 1880 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett tillbyggna-
der), placering, fasaduttryck, 
granitgrund.

Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde eftersom det är 
ett exempel på hur en dubbel-
stuga moderniserades på mitten 
av 1900-talet. Det betyder att 
den förändrade fasaden med 
fibercementskivor, perspektiv-
fönster har ett värde för förstå-
elsen av samhällets utveckling. 
Samtidigt berättar grunden, 
volymen och placeringen om det 
ursprungliga utförandet. 

Klass A

Södra Strandgatan 5A, 
Hunnebo 1:29, byggt 1857 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, takets lilla utsprång, 
fönsterutformning, fönstersätt-
ning, de rena takfallen, husets 
enkla utformning, stående trä-
panel, granitgrund och lertegel. 

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och det är ett av flera 
äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Hunnebostrand samt har 
ett stort miljöskapande värde 
med gavel mot havet och Södra 
Strandgatan. Ingår i en kultur-
miljö tillsammans med grannhu-
sen. Huset är ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
mitten av 1800-talet.
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Utkast 2017-03-09

Klass A

Södra Strandgatan 7
Hunnebo 1:30 , byggt 1827

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, takets lilla utsprång, 
det rena takfallet, fönstrens 
utformning och placering, knut-
lådor, husets enkla utformning, 
varierande äldre stående träpa-
neler, granitgrund och lertegel. 

Motivering: Huset är, trots till-
byggnader, mycket välbevarat 
och det är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggna-
der i Hunnebostrand samt har 
ett stort miljöskapande värde 
med gavel mot havet och Södra 
Strandgatan. Ingår i en kultur-
miljö tillsammans med grannhu-
sen. Huset är ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
mitten av 1800-talet.

Södra Strandgatan 5B 
Hunnebo 1:28 byggt 1889 

Värde som ska bevaras: Husets 
proportioner, farstukvist, lerte-
gelbeklädda rena takfallet, sten-
trappa, varierande äldre träpa-
neler, granitgrund.

Motivering Huset är välbevarat 
bortsett från fönstersättning 
på den västra fasaden som är 
ett främmande element i kul-
turmiljön. Husets placering och 
proportioner är viktig för miljön, 
en del av den klättrande bebyg-
gelsen som är karaktäristiskt för 
äldre fiskelägen. Klass C 
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Klass A

Södra Strandgatan 9A
Hunnebo 1:350, byggt 1790-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de rena takfallen, 
takets lilla utsprång, knutlådor, 
husets enkla utformning, varie-
rande äldre stående träpanel, 
granitgrund, lertegel, fönster-
omfattningar och fönstersätt-
ning.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och det är ett av flera 
äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Hunnebostrand samt har 
ett stort miljöskapande värde 
med gavel mot havet och Södra 
Strandgatan. Ingår i en kultur-
miljö tillsammans med grannhu-
sen. Huset är ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen. 

Klass A

Södra Strandgatan 5A, 
Hunnebo 1:61, byggt tidigt 
1800-tal.

Värden att bevara: Huset pro-
portioner, de rena takfallen,ta-
kets lilla utsprång, fönstrens 
utformning och placering, husets 
enkla utformning, granitgrund, 
lertegel, farstu med dubbeldör-
rar, 

Motivering: Huset är välbeva-
rat och det är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i 
Hunnebostrand. Huset är ett bra 
exempel på den typiska bygg-
nadsstilen från tidigt 1800-tal. 
Huset har ett miljöskapande 
värde som en del av den klätt-
rande bebyggelsen med gavel 
mot havet vilket är karaktäris-
tiskt för äldre fiskelägen.
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Klass C

Södra Strandgatan 11 b
Hunnebo 1:60, byggt 1830 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, rena takfall, 
farstuns proportioner

Motivering: Huset har ett mil-
jöskapande värde som en del 
av den klättrande bebyggelsen 
med gavel mot havet vilket är 
karaktäristiskt för äldre fiskelä-
gen. Den diskreta tillbyggnaden 
intill berget minskar inte förstå-
elsen för husets ursprungliga 
proportioner. Senare tids fasad-
förändringar har påverkat hel-
hetsintrycket och förståelsen för 
byggnadens ursprung. 

Klass C

Södra Strandgatan 11
Hunnebo 1:32, byggt 1880 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, fasadut-
tryck, granitgrund, källaringång

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde med gavel mot 
havet och Södra Strandgatan. 
Huset har ett pedagogiskt värde 
eftersom det är ett exempel på 
hur en dubbelstuga modernise-
rades på mitten av 1900-talet. 
Det betyder att den förändrade 
fasaden med fibercementskivor, 
perspektivfönster har ett värde 
för förståelsen av samhällets 
utveckling. Samtidigt berättar 
grunden, volymen och placering-
en om det ursprungliga utföran-
det. 
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Klass C

Södra Strandgatan 13
Hunnebo 1:33, byggt 1837

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, granit-
grund, källardörr, enkupigt lerte-
gel, fasaduttryck

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde med gavel mot 
havet och Södra Strandgatan. 
Huset har ett pedagogiskt värde 
eftersom det är ett exempel på 
hur en dubbelstuga modernise-
rades på mitten av 1900-talet. 
Det betyder att den förändrade 
fasaden med fibercementskivor, 
perspektivfönster har ett värde 
för förståelsen av samhällets 
utveckling. Samtidigt berättar 
grunden, volymen och placering-
en om det ursprungliga utföran-
det. 

Klass B 

Södra Strandgatan 15
Hunnebo 1:34, byggt 1896

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena takfall, granit-
grund, enkupigt lertegel, far-
stukvist med snickarglädje, 

Motivering: Huset är relativt 
välbevarat bortsett från fönster-
sättning på den västra fasaden 
som är ett främmande element 
i kulturmiljön. Huset är ett av 
flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Hunnebostrand. Hu-
set har ett miljöskapande värde 
med gavel mot havet och Södra 
Strandgatan. Farstukvisten med 
snickerier och äldre fasadmateri-
al är detaljer som är värdefullta 
i miljön.
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Klass D

Södra Strandgatan 19
Hunnebo 1:36, byggt ca 1870.
 
Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund. 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde med gavel mot 
havet och Södra Strandgatan. 
Senare tids fasadförändringar 
och tillbyggnader har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.

Södra Strandgatan 17,  
Hunnebo 1:35. byggt 1945 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granittrappa, granit-
grund.

Motivering: Byggnaden är re-
lativt stor i förhållande till 
resterande bebyggelse kring 
Södra Strandgatan och har ett 
pedagogiskt och samhällshis-
toriskt värde då huset vittnar 
om Hunnebostrands utveckling 
under mitten av 1900-talet när 
samhället fick ny affär. Senare 
tids tillbyggnader, balkonger och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
 

Klass D
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Klass B

Södra Strandgatan 21
Hunnebo 1 :37, byggt 1865 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, rena takfallet, liggan-
de och stående träpanel.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde med gavel mot 
havet och Södra Strandgatan. 
Huset är välbevarat och det är 
ett av flera äldre karaktärsska-
pande byggnader i Hunnebost-
rand. Huset är ett bra exempel 
på den typiska byggnadsstilen 
från tidigt 1800-tal. 

Klass D 

Södra Strandgatan 23
Hunnebo 1:38, byggt 1860

Värden att bevara: Husets pla-
cering, 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde med gavel mot 
havet och Södra Strandgatan. 
Senare tids fasadförändringar 
och tillbyggnader har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Klass D 

Södra Strandgatan 24
Hunnebo 1:98, byggt 1890-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, ursprungliga proportio-
ner, granitgrund,  

Motivering: Huset har ett miljö-
skapandevärde för Mellankajen. 
Senare tids fasadförändringar 
och tillbyggnader har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Klass C

Södra Strandgatan 27
Hunnebo 1:446, byggt 1943-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, granit-
grund. 

Motivering: Huset har ett egen-
värde eftersom det skiljer sig 
från resterande bebyggelse. 
Huset som byggdes på 1940-ta-
let har fått en tidsenlig branta-
re taklutning. De öppna ytorna 
kring huset är viktiga för mil-
jön längs med denna del av 
Strandgatan. Senare tids fasad-
förändringar har påverkat hel-
hetsintrycket och förståelsen för 
byggnadens ursprung.

Klass C

Södra Strandgatan 25
Hunnebo 1:40, ev sent 1700-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering och proportioner (bortsett 
från tillbyggnader), enkupigt 
tegel, granitgrund och trappa

Motivering: Huset förändrar 
intrycket av gaturummet längs 
med Södra Strandgatan med 
öppnare karaktär. Huset har ett 
pedagogiskt värde eftersom det 
är ett exempel på hur en dub-
belstuga moderniserades på mit-
ten av 1900-talet. Det betyder 
att den förändrade fasaden med 
fibercementskivor, perspektiv 
fönster har ett värde för förstå-
elsen av samhällets utveckling. 
Samtidigt berättar grunden, 
volymen och placeringen om det 
ursprungliga utförandet.
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Klass D 

Södra Strandgatan 29
Hunnebo 1:96, ev sent 1700-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, ursprungliga proportio-
ner, granitgrund, 

Motivering: Huset är ett av de 
äldre i Hunnebostrand. Husets 
placering ramar in Mellankajen 
och har således ett miljöska-
pande värde. Senare tids fasad-
förändringar och tillbyggnader 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
 

Klass A

Södra Strandgatan 31
Hunnebo 1:94, byggt 1847 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner, det brut-
na taket, verandan, pardörren, 
takets lilla utsprång, entrén med 
snickerier och granit trappa.

Motivering: Huset är välbevarat 
och ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Hunnebo-
strand samt har ett mycket stort 
miljöskapande värde för Mellan-
kajen. Huset är ett bra exempel 
på byggnadsstil från mitten av 
1800-talet.
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Klass C 

Södra Strandgatan 35
Hunnebo 1:92, byggt 1860-tal

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nad), varierande grund (fältsten 
och huggen granit), de lilla ta-
kutsprånget, granittrappa, käl-
lardörr.  

Motivering: Husets har ett miljö-
skapande värde för Södra kajen. 
Huset är en del av miljön längs 
med Södra Strandgatan där 
sjöbodar och bostadshus tränger 
sig tätt inpå gatan. Senare tids 
fasadförändringar och tillbygg-
nader har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.

Klass C

Södra Strandgatan 33
Hunnebo 1:93, byggt 1883.

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner (bortsett 
från tillbyggnader), granitgrund, 
dörrar och fönster i grund, 
granittrappa.

Motivering: Husets placering 
ramar in Mellankajen och har ett 
miljöskapande värde. Huset har 
trots sentida fasadförändring-
ar bibehållit stora delar av dess 
ursprungliga karaktär. 
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Klass C

Torggatan 2
Hunnebo 1:501, byggt 1865 

Värden att bevara: Husets båda 
byggnadskroppars proportioner, 
den äldre byggnadens granit-
grund.

Motivering: Huset har ett pe-
dagogiskt värde för samhället 
eftersom man tydligt kan läsa av 
fasaden att den västligaste hus-
kroppen byggts till under mitten 
av 1900-talet. Den äldre hus-
kroppen i öster är en bevarad 
dubbelstuga och del av miljön 
längs med Seglaregatan.  

Klass B

Torggatan 4
Hunnebo 1:6, byggt 1856.

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, takets lilla utsprång, 
de rena takfallen, varierande 
äldre träpanel, lutande fasad, 
granitgrund, de äldre fönstren.

Motivering: Huset är välbevarat 
och ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Hunnebo-
strand samt har ett stort miljö-
skapande värde för Torggatan. 
Huset är ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
mitten av 1800-talet. Den lutan-
de fasaden och äldre träpanel 
är detaljer som är värdefulla i 
miljön.
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Klass B

Torggatan 6
Hunnebo 1:7 byggt 1865

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund, de rena 
takfallen, de äldre fönstren, 
fönsteromfattningarna, trapphu-
sets proportioner och utforming, 
varierande äldre träpanel.

Motivering: Huset är välbevarat 
och ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Hunnebo-
strand samt har ett stort miljö-
skapande värde för Torggatan. 
Huset är ett bra exempel på den 
typiska byggnadsstilen från mit-
ten av 1800-talet.

Klass D

Torggatan 8
Hunnebo 1:13, byggt 1893 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund.  

Motivering: Huset har ett mil-
jöskapande värde som en del 
av den klättrande bebyggelsen 
vilket är karaktäristiskt för äldre 
fiskelägen. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Klass D

Tullgatan 1
Hunnebo 1:291, byggt 1932 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, proportioner, granit-
grund, källarentré.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som represen-
tant för Hunnebostrands utveck-
ling, ursprungliga proportioner 
berättar om bebyggelsen från 
1930-talet. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass C

Tullgatan 2
Hunnebo 1:200, byggt 1952 
 
Värden att bevara: Husets pro-
portioner, fasaduttryck i form av 
fönsteromfattning och fasadma-
terial.

Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde som representant 
för Hunnebos utveckling, ett 
välbevarat 1950-talshus. Hu-
set ingår i en miljö tillsammans 
med fler hus kring Tullgatan som 
berättar om hur Hunnebostrand 
utvecklats. Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen.



 

 

82
 

Utkast 2017-03-09

Tullgatan 3
Hunnebo 1:290, byggt 1910 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
nader), placering.

Motivering: Huset ingår i en 
miljö tillsammans med fler hus 
kring Tullgatan som berättar 
om hur Hunnebostrand utveck-
lats. Huset har ett miljöskapan-
de värde för den södra delen 
av hamnen som en del av den 
karaktäristiska klättrande be-
byggelsen. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass D

Klass D

Tullgatan 4
Hunnebo 1:289, byggt 1952 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering.

Motivering: Huset har ett peda-
gogiskt värde som representant 
för Hunnebos utveckling, ett 
1950-talshus. Huset ingår i en 
miljö tillsammans med fler hus 
kring Tullgatan som berättar om 
hur Hunnebostrand utvecklats. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Klass D

Tullgatan 6
Hunnebo 1:251, byggt 1933 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, möjligheten att se den 
ursprungliga enkelstugans form, 
granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde för den södra 
delen av hamnen som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som represen-
tant för Hunnebostrands utveck-
ling, ursprungliga proportioner 
berättar om bebyggelsen från 
1930-talet. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.

Klass D 

Tullgatan 8
Hunnebo 1:199, byggt ca 2000, 

Värden att bevara: 

Motivering: Huset, som är ett 
utav de yngsta inom planområ-
det är anpassat till miljön och är 
en del av Södra kajens karaktär. 
Med anledning av husets ringa 
ålder har ingen kulturhistorisk 
värdering gjorts. Huset ingår 
i en kulturhistoriskt värdefull 
miljö.
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Klass D

Västanvindsgatan 1
Hunnebo 1:48, byggt 1894
 
Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.

Klass D

Västanvindsgatan 2A 
Hunnebo 1:75,  1988. 

Värden att bevara: 

Motivering: Med anledning av 
husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Huset ingår i en kulturhistoriskt 
värdefull miljö.
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Klass D

Västanvindsgatan 2B
Hunnebo 1:74, byggt 1891 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund med källar-
ingång. 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung. 

Klass C

Västanvindsgatan 3
Hunnebo 1:104, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets ur-
sprungliga proportioner, granit-
grund, spontad träpanel,    

Motivering: Huset är en av få 
bevarade enkelstugor i Hunne-
bostrand. Huset är relativt väl-
bevarat trots tillbyggnad och 
förändringar genom åren. Hu-
sets placering intill gatan med 
gavel mot norr och söder skiljer 
sig från resterande bebyggelse 
längs med Västanvindsgatan, 
vilket är viktigt för gatans ka-
raktär. 
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Västanvindsgatan 4
Hunnebo 1:73, byggt 1904 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund med källar-
ingång.
 
Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung. 

na är detaljer som är värdefulla. 

Klass B

Västanvindsgatan 5
Hunnebo 1:49, byggt 1894
 
Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett takkupa), 
trapphuset, granittrapp, fönst-
rens placering och foder, dubbel-
dörr, granitgrund, källaringång, 
snickerier på vindskivor.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand. Huset har ett 
stort miljöskapande värde som 
en del av den klättrande be-
byggelsen med gavel mot ha-
vet vilket är karaktäristiskt för 
äldre fiskelägen. Huset är, trots 
takkupa, ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
slutet av 1800-talet. Trapphuset, 
granittrappen och dubbeldörrar-

Klass D
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Klass D

Västanvindsgatan 6
Hunnebo 1:542, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund med källar-
ingång.
 
Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung. 
Huset har ett pedagogiskt värde 

Klass B 

Västanvindsgatan 7
Hunnebo 1:50, byggt 1894. 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, fönsterutformningen 
och placeringen, de äldre fönst-
ren, den liggande och stående 
träpanel, trapphuset, pardörren. 

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand. Huset har ett 
stort miljöskapande värde som 
en del av den klättrande be-
byggelsen med gavel mot ha-
vet vilket är karaktäristiskt för 
äldre fiskelägen. Huset är, trots 
takkupa, ett bra exempel på 
den typiska byggnadsstilen från 
slutet av 1800-talet. Trapphuset, 
granittrappen och dubbeldörrar-
na är detaljer som är värdefulla. 
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utförandet. 

Klass C 

Västanvindsgatan 8
Hunnebo 1:71, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, placering, fasadut-
tryck, takets lilla utsprång.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Huset har ett pedagogiskt värde 
eftersom det är ett exempel på 
hur en dubbelstuga modernise-
rades på mitten av 1900-talet. 
Det betyder att den förändrade 
fasaden och två- och trelufts-
fönster har ett värde för förstå-
elsen av samhällets utveckling. 
Samtidigt berättar grunden, 
volymen, enkupigt tegel och 
placeringen om det ursprungliga 

Klass B

Västanvindsgatan 9  
Hunnebo 1:105, byggt 1898 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de äldre fönstrens 
utformning och placering, trapp-
huset, granitgrunden,  

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand. Huset har ett 
stort miljöskapande värde som 
en del av den klättrande be-
byggelsen med gavel mot havet 
vilket är karaktäristiskt för äldre 
fiskelägen. Huset är ett bra ex-
empel på den typiska byggnads-
stilen från slutet av 1800-talet. 
Trapphuset, granittrappen och 
dubbeldörrarna är detaljer som 
är värdefulla. 
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är detaljer som är värdefulla i miljön.

Klass B 

Västanvindsgatan 11
Hunnebo 1:51, byggt 1894 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de äldre fönstren, 
fönsterutformningen och pla-
ceringen, gavelsidofönstren, 
snickerier, trapphuset, den lilla 
farstun med pardörren.

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand. Huset har ett 
stort miljöskapande värde som 
en del av den klättrande be-
byggelsen med gavel mot havet 
vilket är karaktäristiskt för äldre 
fiskelägen. Huset är ett bra ex-
empel på den typiska byggnads-
stilen från slutet av 1800-talet.  
Den lilla farstun, granittrappen, 
trapphuset och dubbeldörrarna 

Klass B

Västanvindsgatan 12
Hunnebo 1:67, byggt 1890 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, fönsterutformningen 
och placeringen, de äldre fönst-
ren, enkupigt tegel, farstun, 
granittrappa och grund, snickeri-
er kring fönsterfoder.

Motivering: Huset är välbeva-
rat bortsett från altaner och 
balkonger och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand. Huset har ett 
stort miljöskapande värde som 
en del av den klättrande be-
byggelsen med gavel mot havet 
vilket är karaktäristiskt för äldre 
fiskelägen.  Huset är ett bra ex-
empel på den typiska byggnads-
stilen från slutet av 1800-talet. 
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Klass C

Västanvindsgatan 13  
Hunnebo 1:52, byggt 1886

Värden att bevara: Husets ur-
sprungliga proportioner, granit-
grund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Den ursprungliga byggnadsde-
len går tydligt att urskilja och är 
välbevarad. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar har 
relativt påverkat helhetsintryck-
et och förståelsen för byggna-
dens ursprung.

Klass D

Västanvindsgatan 14
Hunnebo 1:54, byggt 1896 

Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung. 
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Klass B

Västanvindsgatan 15
Hunnebo 1:53, byggt 1885 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, granitgrund, de rena 
takfallen, placeringen, den lilla 
farstun.

Motivering: Huset är välbevarat 
och ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Hunnebo-
strand samt har ett miljöskapan-
de värde för Västanvindsgatan. 
Huset är ett exempel på den 
typiska byggnadsstilen från 
slutet av 1800-talet. Den lilla 
farstun är en värdefull detalj i 
kulturmiljön. Senare tids fasad-
förändringar har påverkat hel-
hetsintrycket och förståelsen för 
byggnadens ursprung.

Klass D

Västanvindsgatan 16
Hunnebo 1:55 byggdes 1877 

Värden att bevara: Husets pla-
cering.  

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen.  
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung. 
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Klass D

Västanvindsgatan 18  
Hunnebo 1:56, byggt 1860
 
Värden att bevara: Husets pla-
cering, granitgrund.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung. 

Klass B

Västanvindsgatan 20
Hunnebo 1:57, byggt 1876

Värden att bevara: Husets pro-
portioner (bortsett från tillbygg-
naden), placering, det rena 
takfallet, fönsteromfattning och 
placering, granitgrund, källarin-
gång.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Den ursprungliga byggnadsde-
len går tydligt att urskilja och är 
välbevarad. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar har 
relativt påverkat helhetsintryck-
et och förståelsen för byggna-
dens ursprung.
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Klass C

Västanvindsgatan 22
Hunnebo 1:58, byggt tidigt 
1800-tal

Värden att bevara: Husets pla-
cering, de ursprungliga propor-
tionerna, granitgrund och ingång 
till källarvåning.

Motivering: Huset har ett mil-
jöskapande värde som en del 
av den klättrande bebyggelsen 
med gavel mot havet vilket är 
karaktäristiskt för äldre fiskelä-
gen. Huset är en av få bevarade 
enkelstugor i Hunnebostrand. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung. 
 

Klass D 

Västanvindsgatan 24
Hunnebo 1:59, byggt 1944

Värden att bevara: Husets pla-
cering.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den klättrande bebyggelsen med 
gavel mot havet vilket är karak-
täristiskt för äldre fiskelägen. 
Senare tids tillbyggnader och 
fasadförändringar har påverkat 
helhetsintrycket och förståelsen 
för byggnadens ursprung.
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Klass A

Östanvindsgatan 1
Hunnebo 1:234, byggt år 1912 

Värden att bevara: Husets pro-
portioner, de äldre fönstren, 
fönstrens utformning och pla-
cering, fönsteromfattningarna, 
trapphuset, stående och liggan-
de träpanel, granitgrund, 

Motivering: Huset är mycket 
välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader 
i Hunnebostrand. Huset har ett 
stort miljöskapande värde som 
en del av den klättrande be-
byggelsen med gavel mot havet 
vilket är karaktäristiskt för äldre 
fiskelägen. Huset är ett bra ex-
empel på den typiska byggnads-
stilen från tidigt 1900-tal. Trapp-
huset, äldre fönster och panelen 
är detaljer som är värdefullt. 

Klass D

Östanvindsgatan 3A
Hunnebo 1:284, byggt 1930

Värden att bevara: Husets ur-
sprungliga proportioner, granit-
grund.  

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som represen-
tant för Hunnebostrands utveck-
ling, ursprungliga proportioner 
berättar om bebyggelsen från 
1930-talet. Senare tids tillbygg-
nader och fasadförändringar 
har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Klass D

Östanvindsgatan 3B
Hunnebo 1:283, byggt 1953

Värden att bevara: Husets pla-
cering.

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Huset har ett pe-
dagogiskt värde som represen-
tant för Hunnebos utveckling, 
ett 1950-talshus. Senare tids 
tillbyggnader och fasadföränd-
ringar har påverkat helhetsin-
trycket och förståelsen för bygg-
nadens ursprung.

Klass D

Östanvindsgatan 5
Hunnebo 1:191, byggt 1930-tal

Värden att bevara: Granitgrund, 
placering. 

Motivering: Huset har ett miljö-
skapande värde som en del av 
den karaktäristiska klättrande 
bebyggelsen. Senare tids till-
byggnader och fasadförändring-
ar har påverkat helhetsintrycket 
och förståelsen för byggnadens 
ursprung.
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Södra kajen 5
Hunnebo 1:647 byggt 1931

Värden att bevara: Byggnadens 
ursprungliga proportioner, gran-
titgrund,

Motivering: Badhuset har ett 
samhällshistoriskt värde som 
representant för hur samhället 
fungerade under tidigt 1900-tal.

Klass C

Hunnebo 1:356 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, äldre trä-
panel, varierande storlek och 
ålder på fönster, enkla dörrar av 
brädor 

Motivering: Boden är devis väl-
bevarad och har ett stort kultur-
historiskt värde för Hunnebost-
rand. 

Klass B

Hunnebo 1:351

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C
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Hunnebo 1:344

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass D

Hunnebo 1:469

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, varierade 
äldre träpanel, äldre fönster, 
enkla dörrar av brädor

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass A

Hunnebo 1:559

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, varierade 
äldre träpanel, granitfundament, 
enkla dörrar av brädor

Motivering: Boden är devis väl-
bevarad och har ett stort kultur-
historiskt värde för Hunnebost-
rand. 

Klass B
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Hunnebo 1:472 & 1:471 
Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierade äldre trä-
panel, varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass A

Hunnebo 1:88

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierade äldre träpa-
nel, varierande storlek och äldre 
fönster, enkla dörrar av brädor, 

Motivering: Boden är devis väl-
bevarad och har ett stort kultur-
historiskt värde för Hunnebost-
rand. 

Klass B

Hunnebo 1:470

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierade äldre träpa-
nel, varierande storlek och äldre 
fönster, enkla dörrar av brädor, 

Motivering: Boden är devis väl-
bevarad och har ett stort kultur-
historiskt värde för Hunnebost-
rand. 

Klass B
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Hunnebo 1:647, bildarkivet, 

Värden att bevara: Bodarnas 
proportioner, placering, 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodarnas och 
ålder tidigare utseende. 

Klass C

Hunnebo 1:253 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C

Hunnebo 1:696, 

Värden att bevara: Bodens 
proportioner, placering, granit-
grund, takform, varierande stor-
lekar på fönster, 

Motivering: Boden är till form, 
placering och utförande unikt i 
Hunnebo. Har ett karaktärsska-
pande värde för Södra strandga-
tan.

Klass A
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Hunnebo 1:65, 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C

Hunnebo 1:421 & 1:254,

Värden att bevara: Bodens pla-
cering,

Motivering: Bodens proportioner 
och utförande skiljer sig från 
omkringliggande sjöbodar och 
bodar placerande på den västra 
sidan om Södra Strandgatan. 

Klass D

Hunnebo 1:41

Värden att bevara:  Bodens pro-
portioner, placering,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C
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Hunnebo 1:348

Värden att bevara:  Bodens pro-
portioner, placering,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C

Hunnebo 1:37 Ö

Värden att bevara:  Bodens pro-
portioner, placering,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C

Hunnebo 1:200 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 
 

Klass C
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Hunnebo 1:54 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor, 

Motivering: Boden är devis väl-
bevarad och har ett stort kultur-
historiskt värde för Hunnebost-
rand. 

Klass B 

Hunnebo 1:37 V

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor, enkla fönster-
bågar utan fönsterfoder. 

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass B

Hunnebo 1:550

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor, enkla fönster-
bågar utan fönsterfoder. 

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass A



 

 

103
 

 

Utkast 2017-03-09

Hunnebo 1:35

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, enkla dörrar av brädor, 
skorsten, rök, 

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass A

Hunnebo 1:474

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor, enkla fönster-
bågar utan fönsterfoder. 

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass A

Hunnebo 1:643 

Värden att bevara: Bodens 
proportioner, placering, granit-
fundament, de äldsta fönstren, 
enkla dörrar av brädor, enkla 
fönsterbågar utan fönsterfoder. 

Motivering: Boden är devis väl-
bevarad och har ett stort kultur-
historiskt värde för Hunnebost-
rand. 

Klass C
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Hunnebo 1:62

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, enkla dörrar av brädor. 

Motivering: Boden är relativt 
välbevarad och har ett sort kul-
turhistoriskt värde för Hunnebo-
strand. 

Klass B

Hunnebo 1:56

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  enkla dörrar av brädor. 

Motivering: Boden är relativt 
välbevarad och har ett stort 
kulturhistoriskt värde för Hunne-
bostrand. 

Klass B

Hunnebo 1:547 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierande storlekar på 
fönster, enkla dörrar av brädor. 

Motivering: Boden är devis väl-
bevarad och har ett stort kultur-
historiskt värde för Hunnebost-
rand. 

Klass C
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Hunnebo 1:34

Värden att bevara: Bodens 
proportioner, placering, granit-
fundament, äldre träpanel, , 
varierande storlekar på fönster, 
enkla dörrar av brädor, varieran-
de bredd på takfötterna, enkla 
fönsterbågar utan fönsterfoder.

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 
Klass A

Hunnebo 1:647

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C

Hunnebo 1:31 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C
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Hunnebo 1:61

Värden att bevara: Bodens 
proportioner, placering, granit-
fundament,  stående träpanel, 
tegel täkt sadeltak, varierande 
storlekar på fönster, de äldsta 
fönstren, enkla dörrar av brädor, 
enkla fönsterbågar utan fönster-
foder. 
Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 
Klass A

Hunnebo 1:29
 
Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor, enkla fönster-
bågar utan fönsterfoder. 

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass A

Hunnebo 1:110 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende.

Klass D
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Hunnebo 1:647

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor, enkla fönster-
bågar utan fönsterfoder. 

Motivering: Boden är relativt 
välbevarad och har ett stort 
kulturhistoriskt värde för Hunne-
bostrand.
Klass B

Hunnebo 1:461

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, stående 
träpanel/ putsad fasad,  tegel-
täckt sadeltak.

Motivering: Fastighetens bygg-
nader har olika typer av utform-
ning. Den västra boden ansluter 
sig till omkringliggande sjöbodar 
och den östra har länge används 
för handelsverksamhet.
Klass C

Hunnebo 1:459 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C
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Hunnebo 1:5 
Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  varierande storlekar på 
fönster, de äldsta fönstren, enkla 
dörrar av brädor, 

Motivering: Boden är relativt 
välbevarad och har ett stort 
kulturhistoriskt värde för Hunne-
bostrand.

Klass B

Hunnebo 1:647

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, enkla dörrar av brädor, 
enkla fönsterbågar utan fönster-
foder. 

Motivering: Boden är relativt 
välbevarad och har ett stort 
kulturhistoriskt värde för Hunne-
bostrand.
 
Klass B

Hunnebo 1:140 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, enkla dörrar av brädor. 

Motivering: Boden är relativt 
välbevarad och har ett stort 
kulturhistoriskt värde för Hunne-
bostrand. 

Klass B
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Utkast 2017-03-09

Hunnebo 1:32

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C

Hunnebo 1:645

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament,  de äldsta fönstren, 
enkla dörrar av brädor, enkla 
fönsterbågar utan fönsterfoder. 

Motivering: Boden är välbevarad 
och har ett stort kulturhistoriskt 
värde för Hunnebostrand. 

Klass A

Hunnebo 1:658 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, enkla dörrar av brädor, 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende. 

Klass C
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Utkast 2017-03-09

Hunnebo 1:647

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, 

Motivering: Bodens uttryck 
skiljer sig från den traditionella 
sjöbodsraden längs med Södra 
Strandgatan.

Klass D

Hunnebo 1:112

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierande storlekar på 
fönster, enkla dörrar av brädor. 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende.
Klass C

Hunnebo 1:16

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, granitfun-
dament, varierande storlekar på 
fönster, enkla dörrar av brädor. 

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende.
Klass C
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Utkast 2017-03-09

Hunnebo 1:367 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering,

Motivering: Boden har föränd-
rats under senare delen av 
1900-talet och därmed fått ett 
nytt fasaduttryck, detta påver-
kar förståelsen för bodens ålder 
och tidigare utseende.

Klass C

Ellene 1:459 

Värden att bevara: 

Motivering: Med anledning av 
husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Byggnaden ingår i en kulturhis-
toriskt värdefull miljö.

Klass D

Ellene 1:458

Värden att bevara: , 

Motivering: Med anledning av 
husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Byggnaden ingår i en kulturhis-
toriskt värdefull miljö.

Klass D
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Utkast 2017-03-09

Ellene 64:1 

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, putsad 
fasad, pulpettak. 

Motivering: Byggnadens uttryck 
skiljer sig från restrerande bygg-
nader i Hunnebostrand och be-
rättar om samhällets utveckling.

Klass D

Ellene 1:411

Värden att bevara: 

Motivering: Med anledning av 
husets ringa ålder har ingen 
kulturhistorisk värdering gjorts. 
Byggnaden ingår i en kulturhis-
toriskt värdefull miljö.

Klass D

Ellene 72:2

Värden att bevara: Bodens pro-
portioner, placering, putsad 
fasad, sadeltak, bokstäver på 
fasad. 

Motivering: Byggnadens uttryck 
skiljer sig från resterande bygg-
nader i Hunnebostrand och be-
rättar om samhällets utveckling. 

Klass A


