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SVANÖ [Y 27]

MASSAFABRIK

SÅGVERK

Enfamiljsvillorna i tegel 
från 1960 ligger på rad 
längs med en svängd gata. 
Egnahemsbostäderna utgör en 
ny byggnadstyp på Svanö och 
samtidigt den sista årsringen 
av bostäder för anställda.

Mitt på ön ligger sex 
flerfamiljshus som berättar 
om den för massafabrikens  
expensiva perioden efter 
andra världskriget. De tre 
första byggdes 1949 och 
ytterligare tre 1953.

De äldsta bostadshusen är två arbetarkaserner för sågverkets 
anställda och uppfördes 1867. Bostäderna låg i anslutning till 
arbetsplatsen mellan sågen och hyvleriet.

Folket Hus ligger mitt på ön, 
mellan de forna industrierna. 

Fyrfamiljshusen från åren 
1915-20 återspeglar den 
för tiden förändrade synen 
på en god bostadsmilljö. 
Större omsorg lades vid 
utformningen och standarden 
höjdes kraftigt genom större 
utrymmen för varje familj.

De påkostade och 
omsorgsfullt utformade 
tjänstemannabostäderna 
från 1914-27 ligger samlade 
ovan fabriksområdet. 
Avståndet till de samtida 
arbetarbostäderna förstärker 
bilden av ledningens 
överordnade ställning. 

Riksintresset Svanö berättar om hur de 
två industrierna som var verksamma 
på ön har löst bostadsfrågan för sina 
anställda. Genom bebyggelsen kan man 
följa en utveckling och förändring av 
bostadsstandarden för arbetare under 
en period på nästan hundra år.
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Motivering
Industriort som växt upp kring de forna träindustrierna på ön och visar den kvarvarande 
bostadsbebyggelsens olika utvecklingsfaser av ett sågsamhälle från år 1867 till början av 
1960-talet. Inom ett väl avgränsat område visar miljön hur två industrier under samma bolag 
har löst bostadsfrågan för sina anställda arbetare och tjänstemän, där Folkets hus var den 
plats där de båda industriernas anställda möttes.

Uttryck för riksintresset
Arbetarkasernerna från 1867 invid den västra stranden och tillhörande 
det forna sågverket. Arbetar- och tjänstemannabostäder, en- två- och 
fyrfamiljshus, som hörde till den forna massafabriken och är uppförda 
mellan 1914 och 1920-talet på öns nordöstra delar. Flerfamiljshus 
mitt på ön som är byggda 1949 och 1953. Egnahemsbostäder i form av 
mindre tegelvillor från 1960. Folkets Hus centralt placerat mitt på ön


