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SOCIAL BYGGMANUAL för
Timmerhuset Hällens gård



ATT BYGGA MED EN SOCIAL BYGGMANUAL

Den sociala byggmanualen är Byggbrigadens verktyg för att 
planera och kommunicera åtgärderna i samband med en byg-
gbrigad. Byggmanualens syfte är att åskådliggöra byggets olika 
steg från byggstart till slutresultat och därigenom möjliggöra 
diskussioner, omprioriteringar och detaljerad planering av ar-
betsmomenten. Manualen utgör inte en fullständig byggrit-
ning. I den mån ritningar överhuvudtaget behövs framställes 
de under brigaden.

Att bygga i brigad är att bygga socialt. Vad det innebär är att 
även om vi vet vad vi ska göra så finns det ett stort inslag av att 
Lösa saker På Plats (LPP!) i brigadbyggandet. Därmed sätter 
brigaden och dess deltagare sin egen prägel på projektet. Vi 
har en karta, men de bästa stigarna genom landskapet finner 
vi först när vi ger oss ut på vandringen.



En gång ett sädeslager, därefter lumpförråd. 
Vilken roll och vilken funktion ska timmer-
huset på Hällens gård spela i sitt kommande 
liv?

Vår tanke är att timmerhuset ska bli ett exem-
pel på hur äldre avställda byggnader genom 
frivilliga insatser kan underhållas och om-
vandlas för att få en ny funktion för en bred 
allmänhet i dagens samhälle.

Huset kommer att vara privat förvaltat, men 
tillgängligt för allmänheten. Det kan då bli ett 
hus som kan fungera som:

- Ett sekulärt och ekumeniskt “tempel” för cer-
emonier i samband med högtider och livets 
viktiga brytpunkter.
- Ett hus som står öppet för spontana besök 
såväl som planerade aktiviteter.
- En tänkebostad, ett hem för tanke, eftertanke, 
kontemplation i hjärtat av Hågadalens natur-

reservat.
- Ett hus för att lämna hälsningar och reflek-
tioner till andra besökare, en delad vilopunkt på 
språngmarschen genom vardagen.
- Ett hus för ekoorientering och kunskapsbildn-
ing kring naturens och människans livsvillkor.
- En hus tillägnat människan, skapandet, dans-
en, kroppen och allt som lever.
- Ett öppet konstgalleri och småskalig musik-
scen.

Rum för eftertanke måste finnas i alla kul-
turer som önskar vara något mer än skenande 
förstörelseapparater som rusar blinda genom 
tillvaron.

Eftertanken är svårfångad och lättstörd och 
är därför beroende av rum där den kan få 
växa ostört och där den faller sig naturlig. Det 
finns idag, i vår del av världen, en stor brist på 
sådana rum.

MOMENT 0.0

EKERHUSET I HÅGABY

EN IDÉ OM VAD HUSET KAN VARA



MOMENT 2.3
Renovera bef. fönster

MOMENT 3.1
Sätta vyfönster

MOMENT 2.4
Ersätta ruttet timmer på syd- 
och ostfasad

MOMENT 2.5
Rensa sly runt fasadMOMENT 1.3

Ta upp hål i mellanvägg

MOMENT 3.2
Timra igen mittersta dörren

MOMENT 5.2
Gestalta förrummet

MOMENT 4.1
Isolera under golv

MOMENT 3.3
Bygga och sätta innerdörrar

MOMENT 2.1 & 
Lerklina och lasera
alla innerväggar

MOMENT 4.1
Lasera allt synligt timmer

MOMENT 4.3
Ramp, mur och gångväg

ÅTGÄRDER
 

NEDRE PLAN

MOMENT 6.1
Plantering runt gångväg

MOMENT 5.1
Tillverka bänkar av golvbrädor

MOMENT 1.1 & 4.3
Lerblandning

MOMENT 1.4
Ta bort bef. panel
från inre knutar.

MOMENT 4.1
Dekorationer, 
nischer, ljushål-
lare mm.



MOMENT 2.4

MOMENT 3.2
Timra igen mittersta dörren

MOMENT 4.3
Ramp, mur och gångväg

MOMENT 6.1
Plantering runt gångväg

MOMENT 2.2
Tillverka och sätta fönster
till nocköppningar

MOMENT 4.1
Dekorationer i tak och taknock

MOMENT 1.2 & 4.2
Ta bort övre golv
över norra rummet

MOMENT 4.1
Staket för loftet
mot nedre rummet.

MOMENT 3.4
Isolera under tak
samt sätta ny undertakspanel

MOMENT 4.1
Avlägsna bjälklagsbalkar utan dragfunktion under 
bef. ovanplansgolv.

MOMENT 4.1
Montera belysning

ÅTGÄRDER
 

ÖVRE PLAN

MOMENT 4.1



BYGGPERIOD 1
LERBLANDNING FÖR VÄGGKLINING OCH MURBYGGE
Blanda tillräcklig mängd lera för grovputsning av c:a 100 kvm väggyta i ett första skede. 
Lerblandning måste göras tidigt för att väggarna ska få tillräcklig torktid för en andra och 
tredje strykning under brigaden.

MOMENT 1.1



BYGGPERIOD 1
HÅLTAGNING I SKILJEVÄGGEN
Utsågade timmer sparas för bruk vid lagningar av ytterfasader mm. Efter håltagning 
låses kvarvarande stockar med lodrät samanbidning för undvika att väggen slår sig.

MOMENT 1.3

LOSSA GOLVBRÄDOR NÄRMAST VÄGG ÖVRE PLAN
Fram till den del som ska sparas för loftet. Golvbrädorna närmast vägg 
avlägsnas för att komma åt att klina väggarna hela vägen från golv till tak. 

MOMENT 1.2
TA BORT PANEL FRÅN INRE KNUTAR
Ta bort den karaktärsfrämmande panelen från det 
inknutade gamla väggpartiet. 

MOMENT 1.4



BYGGPERIOD 2

LERKLINA VÄGGAR
Smeta på tillblandad lera på alla frilagda väggar och skiljeväggar fram till karmkanter. Ställ huset välventilerat och 
med byggfläktar för att torka snabbast möjligt och håll tummarna för att vädret blir bra under byggveckorna. Den 
första putsningen kommer att spricka, vilket senare strykningar under brigaden ska råda bot på.

MOMENT 2.1



BYGGPERIOD 2
GAVELFÖNSTER
Tillverka fönster för öppningar i respektive gavel, med 
karm placerade i liv med ytterfasad, samt förberedda för 
lerputsning mot karm på insida.

MOMENT 2.2

RÖJ SLY OCH VEGETATION RUNT SYLLVARV
Frilägg syllvarvet från vegetation för att undvika senare 
rötskador.

MOMENT 2.5
LAGA RÖTSKADADE DELAR AV YTTERVÄGG
Laga med virke tillverkade från innervägg (moment 1.3). Bila bort skadade 
partier, använd tillpassade ilagningsbitar eller halvsulning av hel stockhalva.

MOMENT 2.4

RENOVERA BEF. FÖNSTER
Skrapa färg, måla om. Ev ta ut och kitta om.

MOMENT 2.3



BYGGPERIOD 3
FÖRBERED MONTERING AV VYFÖNSTER
Spika inre karmlist och förbered den yttre karmen för snabb montering. Beroende på vädret vill vi 
troligen inte sätta in fönstren ännu då vi önskar maximalt god ventilation för att få leran att torka. 
Putsa upp med lera mot invändiga karmen.

MOMENT 3.1

TILLVERKA OCH MONTERA INNERDÖRRAR
Dörrbladen ska göras isolerade, drevning runt karmar. Hängning med 
gångjärn mot väggtimmer.

MOMENT 3.3
SÄTT IGEN MELLANDÖRR
Använd virke från håltagningen i mellanväggen. 
(moment 1.3) till ifyllning.

MOMENT 3.2

Dropplist
Karmlist
Enkelglas
Distansprofil
Enkelglas
Karmlist
Lerputs

PRINCIPKONSTRUKTION
VYFÖNSTREN



BYGGPERIOD 3
ISOLERA TAK - SÄTT UNDERTAK
Spika vindpapp / plast, läkt samt ny undertakspanel. Måla undertakspanelen innan denna spikas fast. 
Isolering sprutas in i hålrummen efter montering. Lämna öppning i överkant, säkerställ täthet nedåt.

MOMENT 3.4

Befintligt undertak - skiftad panel
Vindpapp eller likv.

Läkt cc 700 / Isolering.
Panel, sågad, i takets längdriktning.



BYGGPERIOD 4

ISOLERA BOTTENGOLV
Riv upp befintliga brädor, märk upp ordentligt för att kunna lägga tillbaka korrekt. Spika läkt, 
blindbotten och lägg i isolering, lägg tillbaka golvet efter att ha skurat och ev slipat.

MOMENT 4.1

AVLÄGSNA ÖVRE GOLV
Spara golv över blivande loftet. Slipa och skura denna del.
Spara urtagna golvbrädor för bruk i andra byggnadsdelar och detaljer.

MOMENT 4.2

ÖVRE GOLV BORT FRAM HIT



BYGGPERIOD 5

ANLÄGGANDE AV RAMP OCH GÅNVÄG
Huset behöver en tillgänglig ankomstväg, en väg där närmandet till entrén också blir en del av upplevelsen. Hur förbereds en besökare för inträdet i husets inre? 
Hur kan denna entréväg gestaltas och byggas? Mur / plantering / trädäck / ramp / etc.  Hur tolkar man platsens förutsättningar och husets idé på utsidan?

MOMENT 5.1

Plantering?

Lermur?

Ramp?

KANSKE SKA DET VARA SÅHÄR?

GESTALTNING & PROBLEMLÖSNING (LPP)

Efter byggperiod 4 har de stora ombyggnadsåtgärderna 
genomförts och det är läge att bita i ett antal gestaltande 
och problemlösande uppgifter, några mindre & några lite 
större.



BYGGPERIOD 5

STAKET TILL LOFTET
Tillverka ett barnsäkert staket för övre loftet. Utformas med valfri
säker konstruktion och materialval efter egen inspiration. Svetsa, använd Hågabys 
smedja, gamla byggnadsdelar, virke, tyg eller annan idé.

MOMENT 5.4

BÄNKTILLVERKNING
De golvbrädor som frigjorts från övre plan ska komma till användning igen i huset som 
bänkar med mått anpassade för rummet storlek. Utformning och konstruktion.

MOMENT 5.2

VÄGGDEKORATIONER, LJUSHÅLLARE MM.
För infästning i väggar, även andra mindre
konsthantverksdetaljer, bruk av Hågabys smedja
och andra tekniker

MOMENT 5.3

GESTALTNING & PROBLEMLÖSNING (LPP)

KANSKE SKA DET VARA SÅHÄR?

KANSKE SKA DET VARA SÅHÄR?

ELLER SÅHÄR?

ELLER SÅHÄR?
...ELLER KANSKE SÅHÄR...

VAD ÄR DET HÄR?

VAD HÄNDER DÄR?

VADDÅ, DET HÄR?



BYGGPERIOD 5

GESTALTNING OCH IORDNINGSTÄLLANDE AV FÖRRUMMET
Förrummet är det första rum besökaren kommer in i, innan inträde i det större rummet. Det är lägre i takhöjd och ljuset är mer dunkelt. Det bidrar till att göra 
mötet med ljuset i det stora rummet till en mer intensiv upplevelse. Här finns också en trappa upp till loftet. I förrumet bör det möjligt att hänga av sig ytterk-
läder, kanske sitta ner en stund, ta av sig skorna. Bläddra i en bok eller skriva i en gästbok. Kanske kan här finnas ett litet galleri. Eller något annat. Vilken funk-
tion ska rummet ha och hur ska det egentligen se ut, med vilka material, färger och mönster?

MOMENT 5.5

BILD KOMMER

ELLER SÅHÄR?

...ELLER KANSKE SÅHÄR...

VAD HÄNDER DÄR?

GESTALTNING & PROBLEMLÖSNING (LPP)



BYGGPERIOD 6
ANDRA LERKLINING
Om vädrets makter är med oss har det blivit möjligt att göra den andra lerkliningen, nu 
kommer väggen börja anta en mer färdig karaktär..

MOMENT 6.1



BYGGPERIOD 7
AVLÄGSNA VINDENS BJÄLKLAG
När de tjänat ut som underlag för arbetsgolv i samband med undertaksbygge, klining och 
andra arbeten på övre plan så kan de kvarvarande bjälkarna som inte har dragfunktion tas 
bort. Eventuellt kan omväxling av dragbalken också genomföras

MOMENT 7.1

LASYRMÅLA ALLT SYNLIGT TIMMER
Bjälkar som inte är lerkklinade lasyrmålas.

MOMENT 7.2
DEKORATIONER UNDER TAK
Detaljdekorationer i taket - kanske kan det hända något särskilt däruppe?

MOMENT 7.3



BYGGPERIOD 8-9
TREDJE LERKLINING
MOMENT 8.1

BELYSNING
MOMENT 8.2

LASYRMÅLA VÄGGAR
Vi håller tummarna för att vi får tid att göra detta och därmed få huset helt färdigt!

MOMENT 9.1


