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Kristianstad kommun, Ekestad ungefärligt markerat.

Del av Österslöv socken, Ekestad folkets park markerad.

Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa

Sammanfattning av utförda åtgärder
Den norra betongtrappan, vid huvudentrén, har renoverats genom pågjutning av
vangsidor, sätt- och plansteg.

Administrativa uppgifter
Objekt
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K12.20-329-12, 1160
Andelsföreningen Ekestad folkets park
Urban Lindh, Barum byggtjänst
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne genom Jimmy Juhlin
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2013-08-06
12 160:- inkl. moms
Helene Stalin Åkesson

Byggnadshistorik med relevans för ärendet
Ekestad folkets park uppfördes av de i trakten boende som en andelsbyggnad
1929. Anläggningen är märkvärdig på så sätt att de övre väggsektionerna längs
med norra, västra och södra sidan kan monteras ned. Därmed skapas en mer eller
mindre öppen dansbana. I källaren finns även en arrestlokal bevarad. På 1950talet skedde viss tillbyggnad, bl a monterades dubbla svängdörrar in mot dansbanan. Troligtvis uppfördes även den nu renoverade betongtrappan vid detta tillfälle.

Skyddsföreskrifter enligt KML
Byggnaden skyddas sedan 2004 som byggnadsminne. Viss del av interiörens östra
parti, vilken inrymmer nybyggda toaletter och ett modernt kök, är undantagna
från skyddsföreskrifterna. I övrigt är hela byggnaden till sin exteriör skyddad, inklusive en mindre förråds- och toalettbyggnad ca 10 meter sydöst om parken.

Skadebild
Den norra trappan uppvisade en tämligen hög skadebild i form av frostsprängda
och avslagna delar (av främst plan- och sättstegen). Skadebilden bedömdes som
naturlig.
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Utförda åtgärder
Hela betongtrappan har noggrant rengjorts och samtliga skadade partier har bearbetats med saltsyra (30% lösning). Därefter har primer påförts de skadade partierna (Finja Primer, utspädd med tre delar vatten). Plan- och sättstegen har därefter pågjutits etappvis med ca 1 cm, utfyllnad i skadade partier borträknad.
Då det övre planet befanns vara nästintill i höjd med ändarna på ytterdörrens
foder krävdes att det övre, äldre betonglagret bilades bort med ca 1 cm innan
gjutningen. Annars hade nytt material byggt för mycket och skapat problem eftersom snickeriarbeten då även hade krävts. I sitt originalutförande hade det övre
planet en svag avrinning mot de tre fria sidorna, med ett förhöjt kvadratiskt parti
längs med dörrens tröskel. Denna tekniska lösning kopierades.
Gjutningarna har skyddats med byggplast (se omslaget). Till formarna har
använts formplyfa och ribbor, vilka under arbetet skruvades fast i den äldre betongen. Efter att samtliga steg renoverats har vangsidorna omputsats ut i nivå
med stegen. Nytt bruk till både gjutning och putsning var Finja Bemix 310 High
tech.

Efter behandlingen med saltsyra och primer.

Gjutform, nedre plan- och sättsteget.

Hela trappan omgjuten.

Östra vangsidan innan putsning.
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Trappan efter putsning av vangsidorna. Avrinningsytorna på det övre steget kan skönjas.

Trappan innan arbetet.
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Iakttagelser under restaureringen
Inga speciella iakttagelser är gjorda.

Avvikelser från arbetshandlingar
Inga avvikelser har noterats.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Arbetet är väl utfört och bedöms inte inverka negativt på byggnadsminnet. Den
visuella skillnaden efter arbetet är avsaknad av patina samt att de putsade partierna på vangsidorna till sin ytstruktur skiljer sig mot de gjutna delarna. Detta bedöms inte som ett problem eftersom trappan med tiden kommer att åldras, vilket
gör att skillnaderna jämnas ut. Dessutom gick det inte att utföra renoveringen på
andra sätt.

Övriga handlingar med relevans för ärendet
2012-10-12
2012-12-18
2013-01-14
2013-04-10
2013-08-07

Föreningens ansökan om byggnadsvårdsbidrag
Länsstyrelsens remiss
Regionmuseets yttrande
Länsstyrelsens beslut om byggnadsvårdsbidrag
Regionmuseets slutbesiktningsprotokoll

Kristianstad 2013-08-08
Jimmy Juhlin Alftberg
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Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
Brösarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2011-2012
Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle sn, AM, Jennie Björklund, 2012
Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012
Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Stångby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Hoby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
Tyggården, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010
Villa Sagan, Örkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013
Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008
Tobaksfröer i Skåne, Förstudie, Åsa Jakobsson, 2012
Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011
Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013
Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie
Petersson, 2012
17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013
18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013
19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

Förkortningar:
AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

