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Inledning
År 2018 beviljades Mullhyttans Bygdeförening bidrag Länsstyrelsen för rivning och sanering
av befintligt eternittak, upprätning av taket med nya reglar och läkt, montering av ny
sinuskorrugerad takplåtatt, nya vindskivor samt målning av kantbrädor.
Arbetena utfördes under våren och början av sommaren 2018 av Mullhyttans Bygg. Arbetena
har följts av antikvarisk medverkande från Örebro läns museum.
Vid slutbesiktningen 13 juni 2018 var arbetena i stort färdiga. Kvar var att måla ändträet på
vindskivorna. Det arbetet har sedan dess utförts. Arbetena godkändes ur antikvarisk
synvinkel.
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Diarienummer:
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Översiktlig beskrivning
Ladugården ligger vid den gamla sågen på Sågbacken i Mullhyttan och tillhör Mullhyttans
Bygdeförening.
Ladugården utgör en större långsträckt byggnad med sadeltak. Väggarna har enkelt påspikad
panel som rödfärgsmålats. På östra delen av byggnaden består de nedre delarna av väggarna
av en gjuten konstruktion där slaggrester använts som fyllnadsmaterial. Några mindre fönster
finns med vitmålade bågar och rödfärgsmålade foder. Dörrar och portar utgörs av enkla
bräddörrar som målats in med fasaden. Taket har ett undertak av stickspån, lagt i många lager.
Det har sedan täckts av eternitskivor.
Sedan några år tillbaka har Mullhyttans Bygdeförening ställt i ordning västra delen av
byggnaden för sammankomster samt även byggt en liten dansbana utanför.

Ladugården på den gamla Sågbacken,
före åtgärder. Eternitplattorna är i mycket
dåligt skick och taket har lagats i med
plåt på flera ställen.
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Utförda åtgärder
Eternitskivorna som täckte taket var i mycket dåligt skick och taket hade därför lagats i med
plåt, efter behov. Nocken täcktes av eternit, anpassad för nock. Under dessa arbeten har
eternitskivorna tagits bort. Nya spån som föreningen själva tagit fram med egen spånhyvel,
har använts för att laga i. Det var på ett mycket fåtal ställen som spånen var i behov av att
ersättas.

Ladugårdens södra sida där den gjutna delen av väggpartiet
tydligt syns. Täckningen av nocken är också bristfällig bitvis.
Bilden till vänster visar del av ladugårdens stomme, takstolar
samt undertaket av stickspån. Endast några få spånor behövde
ersättas.
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Taket böljade kraftigt. I samband med att nya reglar och läkt för den nya plåten spikades på,
rätades taket upp för att den nya plåten skulle kunna monteras bra och sluta tätt. De nya
reglarna och läkten har föreningen själva sågat till i sågen, som ligger strax intill.

Eterniten har plockats bort och taket justeras. Nya reglar och
läkt monteras. Södra takfallet på ladugården.
Bilden ovan till höger visar den läkt och reglar som föreningen
sågat till själva i den gamla sågen.
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Ny varmförzinkad sinuskorrugerad plåt monterades. Plåtarna är 1 meter breda och sträcker sig
från nock till takfot. De är monterade med skruv, lik den äldre klockspiken. Nya
vindskiveplåtar har monterats samt nockplåt.
Nya vindskivor har monterats, lika de befintliga. Vid slutbesiktningen var det kvar att måla
ändträet på dessa, vilket sedan dess utförts och bekräftats via mejl från föreningen.
Takfotsbrädor har också monterats för att skydda ändträet på takkonstruktionen samt för att
dölja eventuell skillnad i nivå på taket efter att det riktats.

Ladugården, norra sidan, efter att taket åtgärdats.
Bilden till höger visar en närmare bild av plåten samt
vindskiveplåten samt skruvskallarna som liknar den äldre
klockspiken.
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Vid första besöket, inför arbetena, diskuterades behovet av hängrännor. Föreningen önskade
sätta upp hängrännor på den norra sidan av byggnaden för att skydda fasaden samt besökare
då entréerna ligger på norra sidan. Även för att skydda den nya uteplatsen/dansbanan och
rampen upp till densamma. Antikvarisk medverkan godkände hängränna på norra sidan, med
utkast. Vid en senare besiktning hade hängränna med stuprör monterats. Stuprören hade
rundade vinklar. Ur antikvarisk synvinkel hade stuprör med skarpa vinklar varit att föredra.
De nu befintliga stuprören är dock förhållandevis diskreta och möjliga att ersätta vid ett
senare tillfälle.

Södra sidan efter att taket lagts med sinuskorrugerad plåt.
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