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Återbruket av det gamla huset har triggat Viktor Larssons yrkeskunskaper. Speciallösningarna har varit flera.

Husets stomme av timmerstockar är cirka 100 år gammalt. Invändigt är det dock frågan om
en hel del nytt material, då det tagits hänsyn till gällande regelverk och krav.

”Det roligaste jag gjort”, säger Viktor Larsson, om återbruket på Skönvik.

Viktor Larsson bygger upp ett 100-årigt hus på Skönvik i Dottevik i Arvika.
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”Ett gigantiskt lego, men ett enkelt sådant”, är Viktor
Larsson omdöme om bygget av stommen. Var noga med
numreringen och dokumentationen när du plockar ner
huset, är hans råd.
Även murstock och spiskupa
är ny.
– När det gäller fönstren
är det originalfönster, men
i innanfönstren har jag fått
sätta in energiglas så att de
inte släpper ut lika mycket
värme. Detta också så att jag
uppfyller dagens krav.

”Blir inte dyrare”
Någon exakt kalkyl för bygget har Larsson inte gjort.
Han hävdar dock att det här
projektet varken blir dyrare
eller tar mer tid i anspråk
jämfört med att bygga nytt.
– Jag tror att det sam-

mantaget kommer att gå
att bygga detta hus för cirka
1,8 miljoner kronor när jag
räknar med både underentreprenörernas kostnader
och mitt arbete. Det är inte
värst dyrt för ett nybygge
idag.
– Detta särskilt när virkespriserna gått upp som de
gjort på senare tid. Jag vet
produkter som gått upp med
100 procent på ett år, ja även
de som gått upp 400 procent.

Fått testa sig själv
Förutom återbruket har
bygget på Skönvik triggat

Utsikt mot Kyrkviken blir det från den glasade verandan.
Larssons yrkeskunskaper
inkluderat viljan att lära
mer och nytt. Speciallösningarna och anpassningarna har varit flera.
– Att du måste ta hänsyn
till det som redan finns skapar nytänkande och viljan
att ta tillvara på husets själ.
Tre rum och kök kommer
det återanvända huset att
innehålla när det står helt
färdigt. Planlösningen blir
öppen. En glasad veranda
med utsikt mot Kyrkviken
ska det också bli.
– Från ett hus centralt i
Arvika som hade smårutiga

”

Återbruket av huset har inneburit flera speciallösningar.

Många tror inte att det ska vara
beboeligt till jul men det ska det
vara, helt färdigt ska det sedan vara till
våren.” Viktor Larsson
verandafönster. Kan vara
från ett av de äldre husen
på Parkgatan även om det
är en gissning från min sida.
Han jag köpte dem av visste
inte riktigt.

Samsyn
En hyresgäst finns redan,
Anna Mossberg, som själv
både är drivande när det gäl-

ler återbruk och som i mycket ligger bakom att Viktor
Larsson tog tag i detta.
– Egentligen hittade min
lillasyster det här huset på
Blocket och sa till Viktor att
det här kan du plocka ner
och bygga upp, säger Anna.
Jag och Viktor har dock lika
syn på vettigt byggande och
återbruk när det går. Viktor

är unik i sitt slag att tänka
nytt och flexibelt, modern i
sitt tankesätt.

Nytt men gammalt
Larsson själv är nöjd så långt
in i bygget. Han tror mycket
starkt på återbruk.
– Jag vill visa att det går att
bygga upp ett hus via återbruk. Det här är ett bidrag
till miljön på rätt sätt.
– Ambitionen är att när huset står färdigt ska det inte synas att det är ett nybygge. Det
ska se ut som det stått i 100 år.

Hans-Åke Henriksson

