
Homogen bebyggelse med radhuskaraktär i 
två våningar och källare. Fasaden täcks av 
rött tegel och svart liggande träpanel, 
fönstren är i två lufter och taket är ett flackt 
sadeltak. Totalt finns det 14 likadana 
kedjehus på Barrstigen och Hovdingegatan. 
Husen är byggda i början av 60-talet. 
Husen är ritade av Gösta Fredblad & Hugo 
Höstrup.

Område med mycket enhetlig 
grupphusbebyggelse i ordnade former mot 
gata. Fasaderna täcks av gult tegel och svart 
träpanel på röstet samt ena långsidan. Husen 
har enluftsfönster samt sadeltak med 
betongpannor. Villorna byggdes under slutet 
av 60-talet.

Kedjehusområde från 1970-talet med 
likadana villor sammankopplade med 
mellanliggande carport. Totalt finns det 7 
kedjehus som ligger på en s.k. skaftgata. 
Rönnäsparken och Rönnäsgård ligger 
intill. Husen är relativt små och har en 
våning, flacka tak och fasader i vitt 
sandstenstegel. Husen är ritade av B. 
Johansson & J. Spangenberg Arkitekter 
S.A.R, Markaryd. Området är i stort 
välbevarat.

Mandolinen 3, 4, och 5, Sångarvägen 6,4 samt 2

Skomakaren 30, Barrstigen 38 

Fältet 7, 6, 5 m. fl., Skördevägen 25, 27, 29 m. fl

Bryggaren 3, Heimdalsgatan 45 

Välbevarad villa som byggdes
under mitten av 30-talet. Det branta 
sadeltaket täcks av rött tegel och fönstren 
har två lufter. Fasadmaterialet är stående 
gul träpanel. Huset har 1 ½ plan och 
takkupa.

Sliparen 7, Torsgatan 36 Förvaltaren 16, Bolmstadsvägen 19 

Bostadshus utmed Bolmstadsvägen. 
Byggnaden uppfördes under mitten av 20-
talet och har två våningar och källare. Som 
fasadmaterial har använts ljusgul stående 
brädfordring med läkt och med vita och röda 
snickerier. Fönstren är indelade i tre lufter i 
vardera båge. Mansardtaket är täckt av rött 
tegel. En entré med pelare bär upp balkongen 
mot en centralt placerad frontespis. Sockeln 
är putsad.

Parhus som är ett sedvanligt exempel på
1950-talsbebyggelse. Huskropparna är 
förskjutna i sidled, fasaden är täckt av rött 
fasadtegel. Byggnaden har för tiden 
typiska fönster med två lufter. Den 
sexkantiga fönsterbågen vid toaletten är 
också en mycket vanlig detalj. Här finns 
tre huskroppar med sex bostäder och alla 
tämligen välbevarade. Ritningarna till 
huset är utförda av Henrik Schenger.

Kopparslagen 1, Bolmstadsvägen 25

Bostadsbyggnad som är uppförd under 
början 1910-talet. Fasadmaterialet utgörs 
av gulmålad (oljefärg) stående och 
liggande träpanel samt gröna snickerier. 
Fönstren är i två lufter med s.k. 
korsformad mittpost. Mansardtaket täcks 
av grön skivtäckt falsad plåt. Mot 
Bolmstadvägen finns en frontespis med en 
tornliknande takkonstruktion. Huset har 
byggts om/till under 60-talet och garage 
byggdes på 90-talet men är välbevarad.

Gesällen 11 och 2, Rönnäsvägen 17A & B

Mästaren 7, Bolmstadsvägen 21

Katolska kyrkan byggdes under slutet av 60-
talet i en relativt utpräglad modernistisk stil. 
Kyrkan är byggd i souterräng och består av 
två huskroppar med pulpettak som är 
sammanbyggda i mitten. Fasaden täcks av 
vitt sandstenstegel och detaljerna kring 
fönster, dörrar, tak och skorsten är målade i 
samma blåa kulör. Ritningar är gjorda av 
Lennart Nelssons arkitektkontor.

Flerbostadshusområde från 1970-talet som 
är tidstypiskt planerat med kringbyggd 
parkering, lekplats och förskoleverksamhet. 
De sammanbyggda huskropparna har i 
längst in på gården tre våningar men skalas 
ner till två våningar mot gata. Byggnaderna 
har gult fasadtegel och en mörk träpanel 
och taken är platta. Trapphusen kragar ut 
från fasaderna och reser sig ovan takfoten. 
Området är ritat och konstruerat av 
B.Gunnarsson & J. Spangenberg, Älmhult.

Mossen 1, Rönnäsvägen 30 m.fl

Villaområde med typiska 1950-talsvillor 
med gult fasadtegel och pannbelagt 
sadeltak. Flertalet av byggnaderna har 
förskjutna byggnadskroppar i olika höjd. 
Fönstren markeras med ett s.k. rullskift 
(mönstermurning) runtom. Ritningar till 
huset är utförda av Gösta Roubert.

Relativt välbevarat flerbostadshusområde 
från 1950-talet i form av lamellhus med 2 
våningar och källare. Fasadmaterialet är 
en kombination av tegel och puts och taket 
är pannbelagt. Fönstren har två lufter och 
lägenheterna har öppna balkonger med 
röd korrugerad plåt mot gaveln och 
baksidan. 

Lärlingen 3, Rönnäsvägen 21 m.fl

Tidstypiskt Lamellhus som uppförts på 60-
talet. Byggnadens fasadmaterial är vit puts 
på långsidan och rött tegel på gaveln. Alla 
lägenheter har öppna balkonger med 
sinuskorrugerad plåt. 
Konstruktionsritningar har gjorts av O.W.
Johanssons konstruktionsbyrå, Halmstad.

Kopparslagaren 10, Rönnäsvägen 6 & 4

Område med mycket enhetlig 
grupphusbebyggelse i ordnade former mot 
gata. Fasadmaterialet är rött tegel och grå
träpanel på gavelspetsarna. Sadeltaken 
täcks av svarta betongpannor. De är byggda 
på slutet av 60- och början av 70-talet. 
Ritningar är utförda av Sv. Riksbyggen, proj. 
Avd.

Trumpeten 3, 2, och 1, Torsgatan 87, 89 samt 91

Stensberg

Området Stensberg består med undantag för ett fåtal  
flerfamiljshus av villabebyggelse som huvudsakligen har 
tillkommit från 20- till 70-talet. Området har vuxit fram i takt 
med expansionen av företag i staden. 

Västra delen av Stensberg är i stort tillkommet i slutet av 60-
talet och början av 70-talet och har en utpräglad karaktär av 
dåtidens rekordårsbebyggelse. Området visar på ett 
pedagogiskt sätt dåtidens stadsplaneringsideal och 
bostadsutformning. Det finns stora tämligen orörda kvarter 
där små förändringar kan påverka helheten. 

Bebyggelsen i mittersta och östra delen av Stensberg är mer 
blandad och har mestadels tillkommit från 20-50-talet. Den 
består främst utav enskilda villor med varierande storlek och 
byggnadsutformning samt några flerfamiljshus. Här finns 
även Gamla Torg, där några av Ljungbys äldsta hus är 
samlade på ett ställe. Byggnaderna är från tidigt 1800-tal och 
ger en känsla för hur Ljungby såg ut under denna period. Ett 
antal äldre villor har införlivats i senare tillkomna villakvarter 
vilket delvis har skapat ett varierande gaturum i området. Ett 
antal av dessa är välbevarade.

Rönnäs

Bebyggelsen på området Rönnäs består till största del av 
villakvarter med undantag från två stora områden med 
grupper av flerfamiljshus. Majoriteten av husen har enhetlig 
karaktär och de flesta har tillkommit på 50-, 70- och 80-talet. 

Östra delen av Rönnäs innehåller blandad bebyggelse från 
olika tidsepoker. Även här förekommer några äldre och 
välbevarade bostadshus utmed Bolmstadsvägen.

RÖNNÄS & STENSBERGS BOSTADSOMR ÅDE


