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Material- ocharbetsbeskrivning att lända tillefterrättelse

vid uppförande av mejeribyggnad i Alsjöholm, 1924

Byggnadenuppföres i fullöverensstämmelsemeddennaarbetsbeskrivning, bifogade
ritningar samt enligt de bestämmelser, som i entreprenadkontraktet varder
meddelade.

Grävning. För grund och övrig betonggjutning gräves till det djup som ritningen visar.
Den uppgrävda jorden lägges å anvisad plats å tomten,dock högst 30 m från blivande
byggnad.

Grund.Grundengjutes ibetong, iblandning 1delcement,5 delarsandoch6 delarsingeleller
makadam. i betongenfår inblandassparstenar till högst 25 %avbetongmassansvolym.
Dessastenarskolavaraväl rengjordaochfårej läggasnärmare varandraellerformarnaän10
cm. I grundmurarna lämnas hålförvatten-ochavloppsledningar.

Tegelmurar. Alla. ytterväggar,samtde innerväggarsomå ritningenäro markeradeför
tegel,uppföresavkalksandstegel.Fönsteröppningarnagöres medsmyginåt, frånkarmen
medomkring 5cm.Murstockarsamtvalvöverfönsterochdörrar utföresav genombränt
ochvälformatrödtegel. Eldrörsamt ventilationsröruppmurasefterstorlekför varsochens
ändamälochavslammas invändigt.Därsåerfordras föreldstäder,muras planpåjärnbalkar,
lagda icementbruk.Framföreldstäderna irummenläggesplanav rödhyvladkalksten.
Skorstenarnafogstrykesochtäckes medplåt.Tegelmurarna isoleras frångrundmurarna
medelstasfaltpapp.

Puts. Alla tegelväggarsamt murstockarslätputsasåt badasidormedvälarbetatkalkbruk. I
källarenavslammas betongmurarna medkalkbrukochutvändiga,betongmurar med
cementbruk. I samtliga lokaler i nedrevåningenutom iförstugaochkontorslätputsastaken
medfint kalkbruk. Taklistendrages medschablonenligt detaljritning.

Träväggar. Tillytterväggarnasgavlaranvändes3” notadplank,påyttersidanbeklädda
medimpregneradtjärpappoch1"spräckpanel.Påspräckpanelenpåspikasdubbla
rörmattorochputsas i likhet medövriga ytterväggar. Innerväggarna uppföresav 3"notad
plank,utom garderobsväggar,som uppföres av 2" notadplank.Allaträväggarskråspikas
omsorgsfullt.Förgavelväggarna lägges på murenen5x6 genomgåendebjälke,somväl
isoleras frånmurenmedelstasfaltpapp.
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Bjälklag. Bjälklag lägges3x9”sågade bjälkar.Bjälkarna lägges på 60cmavståndfrånmitt till
mittochförstärkes medelst krysskolvning.Tredje våningens bjälklagutgöresav takstolarnas
hanbjälkar.

Förankring. Vartredje ellervarfjärde bjälkeförankras i ytterväggarna,ochdärdessa
bjälkar mötessammanhålles demedelstskarvjärnochgrovspik. Vidrökröravväxlas
bjälkarna lagenligt.Tillväxel-,skarv-ochförankringsjärnanvändes 3/8x 1½”järn.
Byggnadens knutarförstärkes medelststräckankarjärn.Allt träsom lägges i murisoleras från
murarnamedelst asfaltpapp.

Takpanel. Inedre våningen,utomi kontorochförstuga,därdetpanelas med1”
slätspontade bräder,spräckpanelaså takbjälkarna med1”3” 4” bräder,varpå dubbelröres
ochputsas. Iövre våningenssamtliga rumpanelas med1"slätspontade bräder. I källaren
panelastakenmed1"fasspontade bräder.

Trossfylln. Mellangolvbjälkarna lägges trossfyllningavtorrsågspån,blandat medsläckt kalk.
Trossfyllningenlägges tilbjälkarnasöverkant på blindbottenav 1" kantskurna bräder.
Blindbottenlägges på listav 1x 1l/4".Därej tak underäro putsadelägges pappmellanfylloch
blindbotten. Trossfyllningenmellanhanbjälkarna läggeså panelenmedmellanlaggavpapp.

Golv. I bostadsvåningen,förstugaochkontorenutläggesgolvav 11/4"prima granbräder,fria
fränkärnsprickor,kådlåporochmärgelstrålar. Ikällarenläggesstålslipatcementgolv,med
lutnigåtavloppsledningen. Yttre plattformensamtövrig betonggjutningför golv ideolika
mejerilokalerna utföresaventreprenörentill denhöjdritningenvisar,medäger
mejeriföreningenrätt bestämma,om någonsänkningärbehövlig.Golvbeläggningeni dessa
senare lokalersåväl materialsamarbete,utföresochbekostasavMejeriföreningen.

Yttertak. Takstolarna hophuggesav5 x5"sparrträ medramstyckeav 4x 4".Takstolarna
ställes på,ettavståndav 1,20m mitttill mitt.Taksvallenläggesav 1" kantskurna bräder
(okantadedock??barkas)ochtäckes medspån. Ovanspåntaket läktas med1x 11/4"listpå
underlistav 1/2x 1",därpå påplockas primacementtaktegel. På nockenlägges nockpannor.

Plåt. Inåtgående takvinklar täckes medplåt,sombör gå minst 12cm inunder teglet,samt
omkringskorstenarna täckes medplåt,sombörspringa minst 12cm utövertakteglet.
Kuporna åtaket täckes påallasidor medplåt.Alla takfall försesmedvattenrännoroch
stupröraverforderligstorlek.Plåtenstrykesföre påläggningen.Fönstrenföresmed
fönsterbleck.På taketanbringas ett6-rutigt takfönster.

Trappor. Innertrappan samt källartrappan göres av halvren furu med 2" vandstycke,
2" gångsteg och 1" sättsteg. Längst trapporna uppsättes ledstänger och omkring
huvudtrappan en enkel barrier. Yttertrapporna lägges av granit huggningsgrad 2
(cement). Omkring trappan till bostaden uppsättes barrier av järn, som ritningen
visar.
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Snickerier.Fönsterkarmarna göres av 21/2 x 5" karmträ och dörrkarmarna av samma
dimensioner, utom i innerväggarna, där karmarna göres till det djup, som väggarna
bestämma. Garderobskarmarna göres av 2 x 3". Fönstren göres med utåtgående
kopplade bågar och förses med tätningslist av ylle. Alla fönster och dörrar förses
med foder. Alla inre dörrar göres femfyllnings utom garderobsdörrar, som göres
med trefyllning. Alla större dörrar göres 4 cm tjocka ramstycken och
garderobsdörrarna 3 cm tjocka. Ytterdörrarna göres såsom ritningen visar. Till garde-
robsdörrarna användes garderobslås, och till övriga. dörrar instickslås. Till trycken
tages i bostadsvåningen ebenholtztryck, och i mejerilokalerna samt ytterdörrar
messingstryck. Källardörrar göres av 1" spontade bräder. Omkring väggarna i
bostaden uppsättes profilerad fotsockel av 1 x 6". I vinkeln mellan tak och väggar
uppsättes 2" hålkälslist.

Köksinrede m.m. I köket anordnas inredning med zinkbeklätt diskbord, väggfasta
skåp och hyllor med fyllningsdörrar. I skafferi, källare och garderober uppsättes
erforderliga hyllor.

Eldstäder. Kakelugnar uppsättes irummentill ett genomsnittsprisavkr. 200 prst. I köket
insättesenNorrahammars ,kokspis nr 26,förseddmedkopparcisternochvarmugn
(varmugnenöverstruken).Kokspiselnställespå kakelbeklädd(tegelbekläddfot) fotoch
nischarnaöverspiselnkakelbeklädes (kakelbeklädesöverstruket) till 60cmhöjdöver
spisen.

Ventilation. Nödig ventilation anordnas från och till de olika lokalerna och
rummen, och till ventiler tages klaffventiler 6 x 5".

Målning. I samtliga mejerilokaler strykes alla putsade tak och väggar 2 ggr med
maskinslagen vitkalk. Kontor, förstuga samt samtliga rum och utrymmen i andra
våningen spännes med prima förhydningspapp. I kontor, förstuga, trappuppgång,
hall och kök oljemålas på pappen. Alla snickerier samt foder och socklar oljemålas.
Oljemålningen sker medelst schelackering, grundning, 2 ggr spackling och 2 ggr
strykning i den önskade färgtonen. Dörrarna strykes sista gången med lackfärg. I
köket ådras skåp och dörrar. I de rum, där ej är föreskrivet kalk- eller oljefärg,
tapetseras med tapeter till ett pris av kr. 1,25 pr rulle med bård. Taken i rummen
strykes med limfärg. Alla färgtoner bestämmes av kommittén, och är
entreprenören skyldig uppstryka nödiga färgtoner.

Ledningar. Vatten- avloppsledningar samt elektriska ledningar utföres av
särskild entreprenör.
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Allmänna bestämmelser. Allt virke skall vara av frisk vinterhuggen och väl
uttorkad gran eller furu. Till fönster och dörrar skall användas prima torr halvren
kärnfuru. Alla arbeten utföres av fullgoda materialier och efter de bästa
arbetsmetoder, och där denna arbetsbeskrivning ej i detalj angiver sättet för
arbetets utförande, skall det förslag till allmän material- och arbetsbeskrivning,
som finnes införd i Knut Bildmarks entreprenadbok för husbyggnadsarbeten,
eller med denna beskrivning jämförlig, lända till efterrättelse. Då byggnaden blivit
färdig till slutbesiktning avrödjes byggarbetsplatsen från överblivna materialier,
och rummen rengöres.

Originalet till ovanstående Material- och arbetsbeskrivning som ingår i Oskars
Hembygdsförenings arkiv har sannolikt upprättats av Fritz Lorentsson, Nybro i augusti

1924 tillsammans med byggnadsritningarna. Originalet saknar datum och signatur.

Byggnadsritningarna är daterade augusti 1924.

I texten förekommer några strykningar/ändringar. De har angivits inom parentes med
kursiverad stil.

Oskars Hembygdsförenings hemsida
www.hembygd.se/oskars under Oskarsboken

Stöd hembygdsföreningens
dokumentationsarbete genom att

sätta in ett bidrag på vårt bankgiro:
285-7498
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