Hälleviksstrands kyrka
Informationsmöte 20 oktober 2020 om kommande projekt.
Hälleviksstrands kyrka, som är ritad av Adrian
Crispin Petersson, uppfördes 1904 och är helt
unik i sitt slag såväl nationellt som lokalt i
Bohuslän. Kyrkans särpräglade utformning är
framförallt inspirerad av fornnordisk arkitektur
och norska stavkyrkor, men också med tidstypiska nyromanska och nygotiska drag.
Kyrkan var inte röd som idag från början utan
den målades i olika kulörer såsom rödbrunt
och brons på fasader, bronskulör på foder och
grönaktigt på bågar och dörrblad. Kyrkan är
mycket välbevarad sedan byggnadstiden, såväl
exteriört som interiört, med endast smärre
ändringar gjorda vid renove-ringarna 1934 och
1976-77. Utvändig ommålning med reparation
av fasadpartier i tornet samt avvattningssystemet utfördes 1994, fasader mot norrsidan
målades 2005 samt fasader mot öster-, söderoch västsidorna målades senast 2012.
Det är framförallt exteriören som bär
inspiration av de norska stavkyrkorna.

NCS-kulörer uppskattade enligt beskrivning i arbetsdevis; fasad, foder och fönster/dörrar.

Hälleviksstrands kyrka är nu i stort behov av reparationsåtgärder. Vi vill hålla kyrkan i ett gott
skick och bevara kyrkans värde och sin särpräglade, tidstypiska utformning för framtiden.

I kommande projekt räcker det inte med att byta delar av fasadpanelen/spånen och måla. Vi måste säkerställa att det blir rätt val och användning av både material och i utförande. Behov av åtgärder är exempelvis
byte av rötskadat trä, nya tekniska lösningar som ska förhindra vatteninträngning eller möjlighet till snabb
upp-torkning och omläggning av taket då skifferspiken rostar börjar plattor rutscha nerför takfallen.
Som underlag för projektet för utvändig restaurering av tak, fasader, fönster och dörrar ligger Åtgärdsprogram, upprättat av Kristin Balksten från Balksten Byggnadsvård AB 2018-09-12, Skadeinventering
Förstudie, upprättad av Christoffer Hegg från Byggmästare C. Hegg 2020-01-13 samt flera besiktningar och
provmålningar på plats.

Provmålningar på fasaden visar olika färgfabrikat av linoljefärg samt
olika nyanser av röd fasadfärg. Färdig provyta, 180911.

Arbetet som ligger framför oss är omfattande, komplext, resurs- och tidskrävande samt väderberoende och
då kyrkan används flitigt under den varma årstiden kommer utförandet att ta längre tid.

Kortfattat om projektets omfattning

• ställning runt hela kyrkan, väderskyddad med plast
• omfogning av sockel och trappor
• byte av ventiler
• byte av rötskadade delar
• skrapning, rengöring och målning av trä och plåt
• renovering av fönster och portar, urtagning, justering samt målning
• omläggning av skiffertak
Förslag är att arbetet skall delas upp och utförs i flera etapper som kommer att pågå under flera år.
Planerad etablering och byggstart för etapp 1 är i oktober 2020 och färdigställande i maj 2021. Projektets
omfattning och komplexitet, kommer under arbetets gång kräva mycket resonemang om lösningar, både
tekniska och antikvariska samt flera stora och viktiga beslut. För att nå ett bra slutresultat i alla delar är det
av stor betydelse att anlita entreprenörer och hantverkare med stor erfarenhet av att arbeta med s kyddade
byggnader, traditionella metoder och material samt bra och regelbunden information och kontakt med
representanter från alla berörda och inblandade i projektet, inklusive kyrkorådet samt representanter från
berörda föreningar.
Vänliga hälsningar
Svenska kyrkan på Orust
Anna Thorsteinsdottir, fastighetsansvarig
Tel 0304-26 423, e-post anna.thorsteinsdottir@svenskakyrkan.se

