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29. Centrumhuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Centrumhuset, Haggas 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkiktekt: E. Th. Ågren

Placering och översiktlig beskrivning: Centrumhuset är beläget med 
Norsgatan i norr, Majstångsplatsen och Leksandsvägen i öster. Byggnaden ut-
görs av en bred vinkelställd byggnadskropp med sadeltak uppförd 1935 i en 
sluttning med souterrängläge mot Österdalälven. Byggnaden är i två och ½ 
våning mot Norsgatan i norr och i tre och ½ våning mot älvbron i söder. Cen-
trumhuset är sammanbyggt med en äldre träbyggnad i öster. Denna byggnad 
har på olika sätt förändrats under 1900-talet, exempelvis genom tilläggsisole-
ring, upptagande av stora skyltfönster över fasaden och igensättning av äldre 
ingångar.

Byggnaden har en enkel utformning med en grå grund, och därovan ljusrosa 
spritputs. Byggnadens hörn markeras av slätputs avfärgad vit. Fasaden avslutas 
mot taket i enkel mjuk gesims i slätputs avfärgad vit. På den västra fasaden 
finns i putsen byggnadsnamnet »Centrumhuset«. I byggnadens bottenvåning 
finns olika typer av skyltfönster och flera ingångar till butiker. Byggnadens 
nordvästra hörn är avfasad och inrymmer en butiksingång. Samtliga äldre 
dörrar och skyltfönster tycks dessvärre vara utbytta. På övervåningarna råder 
symmetrisk fönstersättning med vita tvåluftsfönster, dock inte ursprungliga. 
Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med enkupig taktegeltäckning. Ovan-
på taket finns enkla tegelskorstenar. Byggnadens vindskivor är svarta och i 
plåt. Mot norr finns en takkupa med rosa panel.

Utmärkande detaljer: Centrumhusets mjuka gesims samt den putsade skyl-
ten med byggnadsnamnet »Centrumhuset«.

Arkitekturstil: Funktionalism. Byggnaden är ett exempel på lågmäld funk-
tionalism anpassad efter traditionell byggnadskonst. Liknande byggnader 
uppförda under 1930- och 1940-talen förekommer i de flesta tätorter i Övre 
Dalarna. Karaktäristiska detaljer är byggnadens lågmälda fasadkomposition 
med stora spritputsfält som omgärdas av enkla listverk och mjuka gesimser. 
Byggnadens mer traditionella form med sadeltak. Den symmetriska fönster-
sättningen med tvåluftsfönster. Skyltfönster i bottenvåningen. Den putsade 
byggnadsnamnsskylten.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form och fasad med avseende på förhållandet mellan slätputs och sprit-
puts. Den putsade byggnadsnamnsskylten. Byggnadens fönstersättning på de 
övre våningarna. Byggnadens takmaterial och skorstenar.
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Värden/var varsam med - Centrumhuset
• Byggnadens befintliga form, volym, byggnadshöjd, takform och tak-

vinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga tegelskorste-
nar. 

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition, för-
hållandet mellan slätputs och spritputs. 

• Putsgesimsens befintliga utformning.

• Befintlig fönstersättning.

Värden/var varsam med – Äldre träbyggnad

• Byggnadens befintliga stomme, takform och takvinkel.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av 
arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Centrumhusets västra fasad. I förgrunden syns den gamla majstångsplatsen.
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30. Faktoriet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Faktoriet

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Faktoriet uppfördes 1872 och är 
en stor timmerbyggnad om en och ½ våning med flackt sadeltak belägen in-
vid kajen, nästan under älvbron. Taket är täckt med tvåkupigt taktegel. Mitt 
på byggnadens södra fasad finns en enkel takkupa. Byggnaden är rödfärgad 
och delvis inklädd i liggande fasspontad panel samt locklistpanel. Detaljer 
så som takutsprång, knutbrädor och fönsteromfattningar är vita. Den södra 
delen av byggnaden har en kraftigt indragen fasad som bildar en veranda eller 
farstukvist med två pardörrar som är ockragula med vita omfattningar. Även 
timmerväggen i indraget är ockragul. I fasadlivet mot söder finns staket med 
spjälor i kryss och enkla timmerpelare som håller upp byggnadens övervåning 
ovan farstukvisten. Pelarna är dekorerade profilsågade snedslåar. Ovan entrén 
till farstukvisten hänger en skylt med texten Leksand.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen intill kajen, och har anknyt-
ning till sjöfarten i Leksand. I norr finns en grönskande sluttning med flera 
björkar.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form med en kraftigt indragen botten-
våning och de pelare som håller upp övervåningen i söder. Utformningen av 
byggnadens entréparti. Skylten »Leksand«.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1900-talets början.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasad/stomme. Fasadens befintliga utform-
ning med liggande fasspontpanel, locklistpanel och blottlagt timmer.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och 
fönsteromfattningar samt ockragul dörr och timmervägg på botten-
våningen i söder.

• Befintliga snickerier kring verandan/farstukvisten i söder.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar.

• Befintliga ytterdörrar.

• Befintlig skylt »Leksand«.
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Byggnaden har många olika 
fasadutformningar: blottlagd 
timmerstomme, fasspontad 
panel och locklistpanel.

Faktoriet från kajen i söder.
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31. Jakobssons fastighet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jakobssons fastighet, Gårdscaféet, Haggas 3.

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Två sammanlänkade äldre trähus 
med stående och liggande spontpanel längs Norsgatans södra sida. I väster 
finns Leksandsbaren och i öster Z-torget samt Grönlundska fastigheten.

Den västra byggnaden utgörs av ett långsmalt äldre trähus med flackt sa-
deltak med tegeltäckning. Byggnaden är möjligen en äldre framkammarstu-
ga som ombyggts i flera omgångar. Byggnadens fasad utgörs av en stående 
och liggande spontad panel som är gulfärgad. Detaljer så som midjeband och 
fönsteromfattningar är faluröda. Byggnadens nordvästra hörn är avfasat och 
innefattar en entré med ekdörr, dock nytillkommen. I bottenvåningen finns 
fyra stora trelufts skyltfönster med en stor ruta nedan och två mindre ovan. 
Fönsterkarmarna är målade med guldockra. På övervåningen är fönstersätt-
ningen symmetrisk med vita tvåluftsfönster utan spröjs, sannolikt tillkomna 
under 1950-talet. På kortsidan västerut finns ett treluftsfönster utan spröjs från 
samma tidsperiod. Byggnaden har tilläggsisolerats så att fönstren hamnat i 
djupa nischer.

Den östra byggnaden utgörs av en salsbyggnad med rektangulär form och 
flackt sadeltak, samt en framträdande dock ej dekorerad frontespis mot Nors-
gatan. Byggnadens tak är täckt med tvåkupigt taktegel, och innefattar en tegel-
skorsten med enkel utkragning. Byggnaden är inklädd i ljusrosa stående- och 
liggande spontpanel, med detaljer så som fönsteromfattningar och listverk 
faluröda. Byggnadens nordöstra hörn, mot Z-torget, är avfasat och innefattar 
en ekport i 1950-talsstil. Lika som på det ovannämnda huset domineras bot-
tenvåningens fasad av stora skyltfönster tillkomna under 1900-talet. På över-
våningen finns fönster med T-post sannolikt tillkomna kring 1900-talets mitt. 
Även denna byggnad har tilläggsisolerats och den ursprungliga symmetriska 
fönstersättningen har försvunnit.

Utmärkande detaljer: Att byggnaderna har avfasade hörn. De profilerade 
midjebanden/listverken som beskrivs kortfattat ovan. Den östra byggnadens 
tegelskorsten.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnader-
na har förändrats ganska hårdhänt under 1900-talets senare hälft och det finns 
därför inte många ursprungliga detaljer kvar.
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Värden/var varsam med

• Byggnadernas befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.

• Befintliga profilsågade listverk.

• Befintliga fönster på den västra byggnadens övervåning.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av 
arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Jakobssons fastighet från Norsgatan i norr.
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32. Grönlundska fastigheten
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Grönlundska fastigheten, Haggas 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Gård med affärs- och bostadshus i 
två våningar mot Norsgatan som är sammanbyggd i vinkel med en gårdsbygg-
nad längs Hotellbacken. Till fastigheten hör också ett ålderdomligt gårdshus i 
väster, vilket idag är sammanbyggt med den funktionalistiska Furubergs frukt 
& grönt som i sin nuvarande ombyggda utformning inhyser Pizzeria Napoli. 
Norr om gården finns Norsgatan och Z-torget, i väster Jakobssons fastighet, 
gårdscaféet och i öster Hotellbacken. I sydväst f.d. Dalahemmet.

Affärs- och bostadshuset mot Norsgatan är en ljusrosa reveterad byggnad 
med flackt sadeltak. Taket, som möter fasaden i en enkel vit trägesims, är 
täckt av tegelrött plegel. Byggnadens sockel är svart och diskret. Fasaden är i 
huvudsak spritputsad vid sidan av detaljer så som knutlådor och fönsterom-
fattningar som är utförda i vit slätputs. Byggnaden uppfördes sannolikt som 
en parstuga och har kraftigt ombyggts i omgångar, senast kring 1900-talets 
slut. I bottenvåningen mot Norsgatan samt i det avfasade hörnet mellan Nors-
gatan och Hotellbacken finns stora skyltfönster och två indragna dörrpartier 
med ytterdörrar i ek. Det avfasade hörnet som beskrivs ovan innefattar också 
en äldre ekdörr, samt en spetsvinklig takkupa med ett triangulärt fönster. På 
byggnadens övervåning är samtliga fönster flaggfönster, sannolikt tillkomna 
under 1980- eller 1990-talet. Byggnadens fortsättning söderut längs Hotell-
backen består av en vit länkbyggnad med stående panel och ett burspråk på 
övervåningen, och längst söderut en äldre gårdsbyggnad med ljusgul ståen-
de- och liggande panel. Gårdsbyggnaden har ovarsamt moderniserats mot 
1900-talet slut, bland annat genom tilläggsisolering som skapat djupa fönster-
nischer och påverkat byggnadens takutsprång. 

Pizzeria Napoli med gårdslänga, nuvarande pizzeria Napoli, är belägen väs-
ter om affärs- och bostadshuset, och består i grunden av en enkel långsmal 
gårdslänga med ljusgul äldre locklistpanel som påbyggts med en kvadratisk 
byggnadskropp norrut. Den södra byggnadsdelen har fortfarande flera karak-
täristiska äldre dörrar i mörk gulbrun kulör. Den norra byggnadsdelen, som 
under en period innefattade Furubergs frukt & grönt och hade en utpräglad 
funktionalistisk karaktär, har byggts ut norrut med en kuvös under 2000-ta-
let. Byggnadskroppen är inklädd med liggande fasspontad panel. Mest utmär-
kande för byggnaden är dess höga och masonitinklädda före detta frontparti, 
som döljer det bakomliggande sadeltaket från Norsgatan.

Utmärkande detaljer: Affärs- och bostadshusets gesims i trä, lunettfönster, 
det avfasade hörnet och takkupan med triangulärt fönster mot nordöst. Det 
före detta frontpartiet på Pizzeria Napoli.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnader-
na har förändrats hårdhänt under 1900-talets senare hälft samt under 2000-ta-
let. Även om affärs- och bostadshuset har bibehållit sin form mot Norsgatan 
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Västra gårdshuset, nuvaran-
de Pizzeria Napoli. Bygg-
naden har påbyggts med en 
glaskuvös mot Norsgatan i 
norr i nyare tid.

Grönlundska fastigheten med huvudbyggnadens nordöstra hörn mitt i blickfånget.
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och även vissa detaljer, så som ett lunettfönster på kortsidan mot öster, har 
många äldre detaljer utbytts eller förändrats. Beträffande Pizzeria Napoli har 
påbyggnaden norrut helt förändrat byggnadens karaktär. 

Värden/var varsam med – Affärs och bostadshus

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och förhållandet 
mellan spritputs och slätputs.

• Befintlig utformning beträffande fönsterform på byggnadens övervå-
ning. Befintligt lunettfönster på byggnadens östra kortsida.

• Befintlig utformning beträffande gesimser i trä.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens nordvästra avfasade 
hörn och takkupan ovan.

• Befintliga äldre dörrar med ekfaner eller i ädelträ.

• Vid fönsterbyte bör nya hantverksmässigt tillverkade träfönster väl-
jas.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av 
arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Värden/var varsam med – Västra gårdsbyggnaden/Pizzeria 
Napoli

• Den äldre gårdsbyggnadens befintliga stomme, form, volym, bygg-
nadshöjd, takform och takvinkel. Pizzeria Napolis befintliga stom-
me, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel, dock ej in-
räknat den påbyggda kuvösen mot norr.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.

• Befintliga äldre fönster och dörrar. 

• Befintlig locklistpanel på gårdsbyggnaden och äldre liggande fasspon-
tad panel på Pizzeria Napoli.

• Befintlig utformning beträffande den masonittäckta före detta front-
partiet på Pizzeria Napoli.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av 
arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.
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Byggnaden har modernise-
rats bland annat genom ett 
sentida fönsterbyte, och till-
komsten av stora skyltfönster 
i bottenvåningen.

Grönlundska fastighetens huvudbyggnad mot Norsgatan. Gaveln med gesims och lunettfönster är karaktäristisk.
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33. Bobergska fastigheten
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bobergska fastigheten, Köpmannen 15

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Affärs- och bostadshus i två och 
½ våning norr om Norsgatan och väster om Z-torget. Byggnadens norra del är 
en tillbyggnad i två våningar som utgör enkel sammanlänkning med Z-huset 
i nordöst. I väster finns Systembolaget och i norr en sluten innergård tillhö-
rande fastigheten.

Huvudbyggnadens sockel är i söder och öster förbyggd av ett en trappav-
sats i granit. Fasaden utgörs i huvudsak av ljusgul spritputs kontrasterad av 
enstaka detaljer i vit slätputs, exempelvis i form av fönsteromfattningar. Bot-
tenvåningens fasad utgörs av stora skyltfönster. Övriga fönster utgörs av enkla 
perspektivfönster med sidoluft. I byggnadens sydöstra hörn finns ett kraftigt 
indrag till en numer gråmålad fanerdörr från tiden kring 1900-talets mitt. En 
friliggande slät pelare i det indragna hörnet och uppvisar byggnadens bärande 
konstruktion, något som är typisk för funktionalismen. Även mot Norsgatan 
finns en ingång till byggnaden, denna är belägen i en dörrnisch inklädd med 
mörkbrun träpanel. Ytterdörren med sidoluft i brunt faner är från tiden kring 
1900-talets mitt. Byggnaden kröns av ett mycket brant valmat mansardtak 
som innesluter byggnadens översta halvvåning. Fönstren på denna översta vå-
ning inryms i rundbågiga plåtinklädda takkupor. Högst upp på taket finns två 
enkla lätt utkragade tegelskorstenar.

I norr finns en tillbyggnad från tiden kring 1900-talets mitt som utgör en 
sammanlänkning mellan Bobergska fastigheten och Z-huset. Sammanlänk-
ningen är i två våningar med slätputsat ljusgul fasad och stora skyltfönster på 
bottenvåningen. Också på bottenvåningen finns en dörrnisch med en bevarad 
äldre, sannolikt ursprunglig fanerdörr. Övervåningens fasad pryds av ett per-
spektivfönster med sidoluft samt ett enkelt burspråk med ett likadant fönster. 
Byggnadens tak utgörs av falsad bandplåt och är ett flackt sadeltak med asym-
metriskt belägen takås som övergår i ett pulpettak mot Z-huset.

Arkitekturstil: Funktionalism, modernism. Huvudbyggnaden som ur-
sprungligen uppfördes 1915 har omgestaltats kring 1900-talets mitt, och det 
var sannolikt i samband med detta som tillbyggnaden norrut uppfördes. 
Karaktäristiska detaljer är den enkla fasadkompositionen, perspektivfönster, 
stora skyltfönster i bottenvåningen, blottlagd stomme i hörnet mot Z-torget 
samt burspråket på tillbyggnaden norrut. Byggnadens fasad har överlag fått 
en sammansättning som är typiskt funktionalistisk, med en glasdominerad 
bottenvåning och en mer sluten övervåning. Hus i klassicistisk stil har ofta en 
omvänd utformning med tung botten och nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer: Huvudbyggnadens mycket branta takfall. Det in-
dragna hörnet mot Z-torget med frilagd pelare. Kvarvarande äldre fanerdör-
rar. Burspråket på övervåningen i tillbyggnaden norrut.
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Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad från tiden kring 1900-talets mitt.

Värden/var varsam med

• Huvudbyggnadens och tillbyggnadens befintliga stomme, form, vo-
lym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel och falsad bandplåt.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fönstersättning, 
förhållandet mellan spritputs och slätputs samt färgsättning (ljust gul 
med vita detaljer).

• Befintliga dörrar och fönster. Befintliga trycken på dörrar. Befintlig 
panel i dörrnischer. Fanerdörrar bör inte målas i en annan kulör än 
ursprunglig.

• Befintlig utformning beträffande hörnet mot Z-torget.

• Befintligt burspråk på tillbyggnaden norrut.

Bobergska fastigheten med Z-torget i förgrunden.
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34. Z-torget och Z-huset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Z-torget och Z-huset, Köpmannen 5

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt: Kurt Danielsson (Z-huset).

Placering och översiktlig beskrivning: Torg i korsningen mellan Nors-
gatan-Hantverkaregatan samt affärs- och bostadshus på norra sidan av torget. 
Affärs och bostadshuset är uppfört i tre våningar varav den översta är indragen 
från fasadlivet till en så kallad kungsvåning.

Torget uppkom kring 1900-talets mitt då en äldre gård på platsen revs av 
trafiksäkerhetsskäl. Idag är den fyrkantiga öppna ytan ett kullerstensbelagt 
gångfartsområde med en liten plantering i mitten. På torget finns också några 
sittplatser i form av Leksandsstolar i metall och trä samt en bänk i betong med 
sittyta i trä invid planteringen. 

Z-huset uppfördes kring 1937 och är en gulbrun spritputsad byggnad med 
grå sockel och flackt sadeltak som är valmat mot öster. Taket täcks av tvåku-
pigt taktegel. Ovanpå taket finns karaktäristiska samla tegelskorstenar med 
enkel utkragning ovan. Byggnaden har flera av sina ursprungliga hängrännor 
och spetsvinkliga stuprör bevarade. Byggnadens översta våning är indragen 
från fasadlivet och utrymmet nyttjas för balkonger. Även på byggnadens andra 
våning finns balkonger. Den balkong som är belägen i hörnet mellan Z-torget 
och Hantverkaregatan är rundad på ett sätt som är mycket typiskt för funk-
tionalismen. Samtliga balkonger har matt gulgröna släta skivfronter med ett 
nätta stålräcken ovan. Byggnadens bottenvåning domineras av stora symme-
triskt utplacerade skyltfönster och en entré med dörrnisch där det finns en 
gulgrön plåtdörr. Övriga fönster är i huvudsak vita två- eller treluftsfönster 
med mycket nätta fönsterbågar i trä utan spröjs. Samtliga äldre fönster ligger 
i princip i liv med fasaden, och saknar fönsteromfattning/brädfodring, vilket 
förstärker det nätta intrycket.

Z-huset är beläget vid Z-torget där många byggnader och fasader fortfaran-
de är välbevarade från den modernistiska epoken 1930-1980.

Arkitekturstil: Funktionalism. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till 
stilen är den rundade balkongfronten mot hörnet mellan Hantverkaregatan 
och Z-torget, byggnadens enkla och avskalade fasadkomposition och stora 
sammanhängande fönsterytor. Även om byggnadens form med kungsvåning 
inte nödvändigtvis är typisk endast för funktionalismen var det en frekvent 
utnyttjad lösning för att kringgå regler om högsta våningstal mot gatulinjen. 
Byggnadens fasad har överlag fått en sammansättning som är typiskt funktio-
nalistisk, med en glasdominerad bottenvåning och en mer sluten övervåning. 
Hus i klassicistisk stil har ofta en omvänd utformning med tung botten och 
nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form, med kungsvåning. Utformningen 
av balkongen i hörnet mellan Z-torget och Hantverkaregatan. Byggnadens 
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Z-huset har flera välbeva-
rade äldre detaljer så som 
balkongfronter, fönster och 
skorstenar.

Z-torget i förgrunden och Z-huset till höger.
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kvarvarande spetsvinkliga stuprännor. Byggnadens och torgets namn återkny-
ter till Zetterströms Järnhandel, vilken tidigare låg norr om torget. Den röda 
byggnaden i gatulivet norr om Z-huset kan ha inrymt järnhandeln. Namnet 
är också utmärkande eftersom det håller en typiskt funktionalistisk klang som 
rimmar väl med utformningen på huset och torget i stort.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Z-huset är 
i sin helhet tillsynes välbevarad från när byggnaden uppfördes. Byggnaden har 
dock ändrat kulör vid tillfällen, och på senare tid genomgått några fönster-
byten på översta våningsplanet bland annat. I samband med detta har några 
dörrpartier brädfodrats.

Värden/var varsam med

• Z-husets befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform 
och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande hängrännor och spetsvinkliga stup-
rör.

• Befintlig utformning beträffande fasadmaterial (spritputs), fasad-
komposition och fönstersättning. 

• Utformning lika ursprunglig beträffande fönster och dörrar. Befint-
liga äldre fönster och dörrar, befintliga detaljer på fönster så som 
vinkeljärn och befintlig utformning beträffande fönstrens placering i 
förhållande till fasadlivet. Fönster och dörrar brädfodras inte. 

• Befintliga balkonger och utformning samt färgsättning beträffande 
balkongfronter och balkongräcken.

Nytillkommen brädfodring kring fönster och dörrar bör avlägsnas närmast en 
sådan åtgärd blir möjlig.
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Z-huset karaktäriseras av en  
kungsvåning högst upp.

Mot hörnet Z-torget-Hantverkaregatan finns en rundad balkong, vilket är typiskt för funktionalismen.
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35. Zetterströms järnhandel
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Zetterströms järnhandel, Köpmannen 5

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Liten handelsgård med falurött 
trähus i Hantverkaregatans äldre gatulinje. I öster finns Hantverkaregatan, 
i söder Z-huset, i öster en öppen gårdsplan med stensatt gräsrundel med 
flaggstångsfundament samt ett par äppelträd och en buske.

Zetterströms järnhandel är Norets äldsta bevarade handelsgård och består 
av ett långsmalt äldre timmerhus i 1 och ½ våning med salsplan och sadel-
tak täckt av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns två symmetriskt place-
rade smala tegelskorstenar som är utkragade ovantill. Kvar finns också äldre 
hängrännor och spetsvinkliga stuprör. Byggnaden har en mittrisalit med stor 
takkupa mot Hantverkaregatan och en utbyggd dock delvis igensatt glasve-
randa mot väster. I söder finns en enkel utbyggnad som innefattar butiksytor. 
Byggnadens sockel utgörs av en grå slätputsad mur. Vid byggnadens nordöstra 
hörn finns en stor sten (halksten) som syftat till att hindra hästekipage från 
att kollidera med byggnaden. Byggnadens fasad utgörs av faluröd lockpanel 
sannolikt tillkommen under 1900-talets senare del. Fasaden kan även genom-
gått en tilläggsisolering i samband med att denna fasad tillkom. Förutom på 
tillbyggnaden avslutas byggnadens fasad uppåt i en profilerad enkel gesims 
som övergår i byggnadens takutsprång. Byggnaden har flera olika fönsterty-
per tillkomna under olika perioder. I bottenvåningen samt utbyggnaden mot 
söder finns skyltfönster av äldre modell samt några tvåluftsfönster där varje 
båge är spröjsad med tre kvadratiska lätt stående glasrutor. På byggnadens 
övervåning finns liknande spröjsade tvåluftsfönster, samt på glasverandan i sö-
der äldre flaggfönster med bevarade äldre vinkeljärn. De äldre fönstertyperna, 
spröjsade tvåluftsfönster och flaggfönster, är vitmålade eller engelskt röda. Alla 
byggnadens fönsteromfattningar utgörs av svartmålade enkla brädfodringar. 
Mot Hantverkaregatan finns två nischade entréer sannolikt tillkomna under 
1900-talets första hälft. Den södra med ursprunglig ytterdörr och träpanel.

Utmärkande detaljer: Bevarade äldre stuprör. Byggnadens placering i 
Hantverkaregatans äldre gatulinje, halkstenen i byggnadens nordöstra hörn. 
Gesimsen som avslutar fasaden mot takutsprånget.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form och stomme, skorstenar, stuprör och hängrännor samt vissa fönster. 
Gesimsen som avslutar fasaden mot takutsprånget. Den södra entrén mot 
Hantverkaregatan är välbevarad från 1900-talets första hälft.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga placering i den äldre gatulinjen samt dess 
stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Be-
fintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande spetsvinkli-
ga stuprör och äldre hängrännor.

• Befintlig profilerad trägesims.

• Halkstenen i byggnadens nordöstra hörn.

• Befintliga äldre flaggfönster i trä och äldre spröjsade tvåluftsfönster 
i trä.

• Befintlig utformning beträffande den nischade södra entrén mot 
Hantverkaregatan, samt befintlig trädörr i samma entré.

• Den gräsplanterade rundeln med äppelträd och flaggstångsfunda-
ment väster om byggnaden.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av 
arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Zetterströms järnhandel från sydöst. Byggnaden är ålderdomlig men har genomgått en renovering med tilläggsisolering under 
1900-talets senare hälft.
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36. Jonssons möbler
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jonssons möbler, Grönstedt 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Reveterat tvåvånings affärs- och 
bostadshus i vinkel sammanbyggd med gårdslänga där det finns flera gara-
ge. I öster finns ett annat sammanlänkat gårdshus med putsad brandmur in 
mot fastighetens gård. I söder finns Lundinska huset och Gamla handelsbo-
laget. I norr en annan hantverks- och handelsgård. I väster Z-huset samt en 
handelsgård, och i öster ett långsträckt brutet tvåvånings flerbostadshus från 
1970-talet. Byggnadsdelen mot Hantverkaregatan är uppförd kring sekelskif-
tet år 1900 av den gamla Kaplagården (komministergården) som inropades på 
auktion 1897 och flyttades. Den vinkelställda tillbyggnaden samt gårdshusen 
är tillkomna i etapper under 1910–1930-talet.

Affärs- och bostadshuset vilar på en sockel av huggen granit, i sydvästra 
hörnet vid byggnadens butiksentré kompletterat med en granitramp med 
smidesräcken. Byggnaden är uppförd i timmer med spritputsad grå fasad som 
inramas av enkla rödbruna, terrafärgade rusticerade hörnkedjor. Längst upp 
på fasaden finns en enkel profilerad brun trägesims. I bottenvåningen mot 
Hantverkaregatan finns äldre rektangulära stående trelufts skyltfönster med 
engelskt röda karmar och bågar i trä och på vissa fönster finns bevarade vinkel-
järn. Skyltfönstren har profilerade fönsteröverstycken vilket är ovanligt bland 
sådana fönster. Ovan fönstren finns dessutom smala fält med vit slätputs. Mot 
gårdstunet är fönstren på bottenvåningen istället spröjsade två- och trelufts-
fönster där varje båge har tre svagt liggande rutor avdelade av träspröjs. Samt-
liga fönster är äldre och omgärdas av nätta mörkbruna fönsteromfattningar i 
trä med profilerat överstycke, samt vita liggande slätputsfält ovantill. På över-
våningen finns flera olika fönstertyper, dels två- och treluftsfönster lika de 
som beskrivs ovan, dels mindre fönster med liggande eller kvadratisk form 
samt mot Hantverkaregatan mycket karaktäristiska blyspröjsade treluftsföns-
ter i nationalromantisk stil. Samtliga fönster på övervåningen har samma 
mörkbruna träomfattning med profilerat överstycke som på nedervåningen, 
men saknar vitt slätputsfält ovan detta. Det finns även flera karaktäristiska 
rundbågiga takkupor i plåt med lunettfönster, samt ett större fönster som är 
blyspröjsat. I byggnadens sydvästra hörn finns som nämnt byggnadens huvu-
dentré, som utgörs av ett indraget hörn med frilagd kvadratisk pelare längst 
ut, en fortsättning på det rusticerade putshörnet. Fasaden i entrépartiet är vit 
pärlspontspanel. Det finns också en nischad ingång från Hantverksgatan i väs-
ter, samt tre ingångar från gårdstunet. Dessa utgörs av ett större trapphus i två 
våningar med liggande vitmålad rundpanel på en granitsockel där dörrpartiet 
utgörs av en mörkbrun snickrad dörr med smalt och högt lunettfönster. Ovan 
dörren finns ett valmat plåttäckt tak som bärs upp av två stilistiska pelare, ock-
så i mörkbrunt trä. På trapphusets övervåning finns en balkong med karak-
täristiska balusterdockor i brunt trä. Det finns också en ingång med inbyggd 
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Tre karaktäristiska entré-
partier mot innergården i 
sydöst. 

Jonssons möbler från innergården i söder.
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enkel trappa inklädd i liggande vitmålad rundpanel med blyspröjsade fönster 
utanpå, och en liknande dörr som beskrivs ovan. Slutligen finns längst österut 
en enklare ingång utan trappa med liknande dörr som beskrivs ovan och en 
utbyggd farstukvist med svarvade hörnstolpar som bär upp ett litet flackt tak 
med tempelgavel och profilerad fris. Mitt på tempelgaveln står årtalet 1933. 
Den ursprungliga byggnaden mot Hantverkaregatan bär ett flackt valmat tak 
med tvåkupigt taktegel och lätt utkragade tegelskrostenar. Vinkeltillbyggna-
den bär ett flackt sadeltak av samma materialmässiga karaktär. 

Gårdshuset i söder består av en långsmal del med sadeltak och vit locklist-
panel uppförd 1933. På takåsen finns en vindflöjel i smidesjärn med årtalet 
1933. Tre mörkbruna trädörrar med blyspröjsade fönster, varav två är garage-
pardörrar leder in i byggnaden från gårdstunet. I söder finns ytterligare en ga-
ragedel med pulpettak och likadana garageportar som beskrivs ovan. Ovanför 
portarna finns stora liggande engelskt röda fönster.

Arkitekturstil: Svårbedömt. Byggnaden är bär karaktärsdrag som är typiska 
för flera olika arkitekturstilar. Exempelvis är såväl de blyspröjsade fönstren 
som beskrivs ovan samt de ingångar som vetter mot gårdstunet typiska för 
nationalromantiken i sin utformning. Byggnaden som helhet anspelar snarare 
mot lågmäld klassicism, eller jugendstil.

Utmärkande detaljer: Skyltfönstren mot Hantverkaregatan som är av hög 
ålder för att vara skyltfönster. Samtliga blyspröjsade fönster och de karaktäris-
tiska mörkbruna träomfattningarna kring fönster. Ingångarna mot gårdstunet 
med tillhörande portar, tak, väggar, fönster och pelaranordningar etc. De ål-
derdomliga garagebyggnaderna mot gårdstunet.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnader-
na är i sin helhet tillsynes välbevarade från tidigt 1930-tal.

Värden/var varsam med

• Byggnadernas befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga takkupor i plåt.

• Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan spritputs och 
slätputs, fasadkomposition och fönstersättning. Befintlig färgsätt-
ning på puts, fönsteromfattningar, fönster och dörrar samt dörrpar-
tier.

• Befintliga fönster och dörrar.

• Befintliga farstukvistar och entrépartier med fasader i liggande rund-
panel, plåttak, balusterdockor och pelare.

• Befintlig profilerad trägesims.
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Garage- och uthuslängan 
i öster. Till höger i bilden 
skymtar en stor brandmur.

Jonssons möbler från Hantverkaregatan i söder.


