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10. Alléskolan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Alléskolan, Sockenstugan 1

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

Placering och översiktlig beskrivning: Alléskolan är en stor rektangulär 
byggnad med faluröd locklistpanel, spröjsade vita fönster och valmat sadeltak 
med tegeltäckning (tvåkupigt tegel). Fönstersättningen är stram och symme-
trisk. Byggnadens långsidor pryds med framträdande mittpartier som kröns 
av sadeltak. Byggnaden är uppförd i timmer och har markerade knutlådor, i 
hörnen vitmålade. Byggnaden står på en sockel i huggen granit och har skor-
stenar i tegel med enkel utkragning. Byggnaden är belägen med Kyrkallén i 
norr, en vaktmästarbostad, skolmuseet och sockenstugan i väster och en gym-
nastiksal i vinkel i sydöst. Söder om byggnaden finns en parkeringsplats och 
Leksands hembygdsgårdar.

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande 
allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot kyrkudden. 
Alléskolan är belägen i vinkel mot den stilmässigt likartade Gymnastiksalen.
Arkitekturstil (om möjligt att identifiera): Lågmäld och stram klassicism. Stil-
dragen återspeglas mest tydligt i byggnadens entréparti mot norr, där ytter-
dörrens omfattning utgörs av ett stramt pelarmotiv med överljus ovan ytter-
dörren. Fasadens indelning med ett markerat mittparti som är symmetriskt 
inplacerat mellan två likartade sidopartier utgör sannolikt en återblick mot 
den svenska renässansens och barockens lågmälda ståndsbyggnader.

Utmärkande detaljer: Byggnadens entréparti som det beskrivs ovan. Bygg-
nadens valmade sadeltak. 

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Skorstenar 
(delvis), entréparti (delvis), fönster (delvis), sockel/grund (delvis).

Vaktmästarbostad: Direkt väster om skolbyggnaden finns en långsmal ka-
raktäristisk vaktmästarbostad. Byggnaden består dels av en bostadsdel åt öster, 
dels av en garage/förrådsdel åt väster. Garage/förrådsportarna utgörs av ljust 
gula trädörrar. Byggnaden har en timmerstomme som i öster är inklädd i 
locklistpanel. Knutlådorna är vitmålade. I norr finns en farstukvist med pro-
filsågade detaljer. Byggnaden har vita spröjsade fönster varav vissa, exempelvis 
gavelfönstret i öster, är gamla. På det enkla sadeltaket med tvåkupigt taktegel 
finns en äldre tegelskorsten med enkel utkragning.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vitt entréparti, vita 
knutlådor, vindskivor, fönster och fönsteromfattningar.

• Fasadens befintliga utformning med locklistpanel och knutlådor i 
trä.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintliga skorstenar i tegel.

• Befintlig grundmur i huggen granit.

• Den befintliga fasadkompositionen beträffande symmetrisk fönster-
sättning och indelningen med ett framträdande mittparti som flan-
keras av två lågmälda sidopartier på byggnadens båda långsidor.

• Befintliga äldre träfönster och befintlig utformning på fönster samt 
fönsteromfattningar.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga långsmala form.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vitt entréparti, vita 
knutlådor, vindskivor, fönster och fönsteromfattningar.

• Byggnadens timmerstomme.

• Befintlig farstukvist med profilsågade detaljer.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintlig skorsten i tegel.

• Befintlig grundmur i huggen granit.

• Befintliga äldre träfönster och befintlig utformning på fönster samt 
fönsteromfattningar.

Från vänster, Skolmuseet, 
Vaktmästarbostaden, Allé-
skolan och Gymnastiksalen.
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11. Gymnastiksalen
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gymnastiksalen, Prosten 3

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

Placering och översiktlig beskrivning: Gymnastiksalen är en stor rek-
tangulär byggnad med faluröd locklistpanel, spröjsade vita fönster av olika 
slag och valmat sadeltak med tegeltäckning (tvåkupigt tegel). På det västra 
takfallet finns en äldre tegelskorsten med enkel utkragning. Även om byggna-
den har många olika typer av fönster är fasadkompositionen stram och sym-
metrisk. På alla fasader utom den västra finns endast fönster på fasadens övre 
del, vilket är vanligt på gymnastiksalar. Byggnaden står i en svag sluttning 
och har en sockel av liggande rektangulära block av huggen granit. Sockeln är 
högst i söder. I byggnadens källare finns toaletter som nås via en trappa i öster. 
Byggnaden är placerad i vinkel med Alléskolan, och sydöst om densamma. I 
norr finns Kyrkallén, i öster öppen mark som tidigare varit odlingsmark till-
hörande kyrkan. I söder finns Leksands hembygdsgårdar.

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande 
allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot Kyrkudden. 
Gymnastiksalen är belägen i vinkel mot den stilmässigt likartade Alléskolan. 
Den öppna yta som finns öster om byggnaden är en buffertzon mellan Norets 
blandade profana bebyggelse och den mer offentligt betonade och historiskt 
kyrkoanknutna bebyggelsen på Kyrkudden.

Arkitekturstil: Lågmäld och stram 1920-talsklassicism.  Stildragen återspeg-
las mest tydligt i byggnadens entréparti mot norr, där ytterdörrens omfattning 
utgörs av ett stramt och abstrakt portalmotiv med kraftigt markerat profilerat 
överstycke. Byggnaden har vidare tydligt markerade hörn där släta, vitmålade 
brädfodringar bildar abstrakta enkla pelarformer. Liknande brädfodringar an-
vänds för att dela in de södra, östra och norra fasaderna i symmetriska trede-
lade fält. Ett annat utmärkande stildrag är byggnadens kraftiga, men abstrakta 
och enkla profilerade gesims (översta horisontella delen av fasaden som avde-
lar fasad från tak). Gymnastiksalens utformning anspelar lika som Alléskolan 
mot den svenska renässansens och barockens lågmälda ståndsbyggnader. De-
taljutformningen är dock lekfull och abstrakt på ett sätt som kännetecknar 
1920-talsklasscisismen.

Utmärkande detaljer: Byggnadens entréparti, fasadindelning med abstrakta 
pelare och kraftigt markerade gesims så som de beskrivs ovan. Ursprungliga 
spetsvinkliga stuprör, vilket idag är ovanligt.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Stuprör, 
sockel/grund, entréparti i väster (utom dörren), skorsten, fönster (delvis), ge-
sims och hörnbrädor. 
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Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vitt entréparti, vita 
hörnbrädor, gesimser, fasadindelningar, vindskivor, fönster och föns-
teromfattningar.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintlig skorsten i tegel.

• Befintlig grundmur i huggen granit.

• Den befintliga fasadkompositionen beträffande symmetrisk fönster-
sättning och förhållandet mellan röda fasadfält och de detaljer som 
idag är vitmålade.

• Befintliga äldre träfönster och befintlig utformning på fönster samt 
fönsteromfattningar.

• Befintliga stuprör i spetsvinklig form.

Gymnastiksalen från väster.
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12. Tingshuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tingshuset, Rättvisan 1

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

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona

Placering och översiktlig beskrivning: Tingshuset är beläget norr om 
Kyrkallén. I väster finns Leksands gymnasieskola, och i öster Sammilsdal. In-
till byggnaden i norr finns Tingshusets vaktmästarbostad. Byggnaden utgörs 
av en stor rektangulär byggnadskropp om 1 och ½ våningsplan med källare, 
samt en utskjutande absid mot norr. Byggnaden vilar på en massiv sockel av 
huggen rätblocklig granit som genombryts av mörkgröna spröjsade källar-
fönster i liv med byggnadens övriga fönstersättning. Byggnaden är murad i 
tegel. Fasaden ovan sockeln karaktäriseras av en tunt rappad järnvitriolgul 
putsfasad där tegelstrukturen bryter igenom. Byggnadens fönster är symme-
triskt utplacerade i fasaden och utgörs med några få undantag av mörkgröna 
spröjsade fyrluftsfönster där de övre bågarna är kvadratiska, och de nedre stå-
ende med fyra respektive sex fönsterrutor per båge. Fönstren ligger inte i liv 
med fasaden, utan är lätt indragna. Med jämna mellanrum i fasaden finns 
karaktäristiska ankarslutar. Fasaden avslutas mot taket med en profilerad ge-
sims i puts. Taket är ett valmat sadeltak utom över korabsiden i norr, där taket 
är uppbrutet i fem triangulära takfall efter absidens femdelade utformning. 
Samtliga tak är täckta av enkupigt taktegel. Taket genombryts med jämna 
mellanrum av takkupor i mörkbrunt trä med pulpet- eller sadeltak och spröj-
sade en- eller tvåluftsfönster. Längst upp på taket finns två skorstenar i plåt. 
På byggnadens framsida finns en framträdande mittrisalit med sadeltak och 
ett monumentalt entréparti där den massiva spegeldörren i ek omgärdas av en 
monumental granitdekoration. Till porten leder även en monumental dub-
beltrappa i granit med smidesräcken. Ovan dörren finns en belysningsarmatur 
med koppartak. På mittrisaliten finns även ankarslutar i form av siffrorna 1918, 
årtalet då byggnaden färdigställdes. Det finns också ett ankarslutar som före-
ställer en våg genombruten av ett svärd omgärdad av en cirkel, vilket antyder 
byggnadens funktion av tingshus. Mittrisaliten har inget takutsprång, utan 
fasaden möter takteglet i liv. Det finns även en sekundär entré med ekport på 
byggnadens västra kortsida. Byggnaden är i sitt sammanhang monumental 
och belägen på en öppen yta som förstärker detta intryck. 

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande 
allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot kyrkudden. I 
öster finns Sammilsdal som är en viktig social knutpunkt i Leksand. Byggna-
den är en av många offentliga byggnader belägna invid kyrkudden, som varit 
en viktig social och administrativ knutpunkt i Leksands socken under lång 
tid. Framför byggnaden finns en öppen yta med en liten rektangulär plante-
ring som inramas av markplattor i röd sandsten. Även i anslutning till entrén 
finns sådana markplattor. 
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Arkitekturstil: Nationalromantik. Byggnadens salsbyggnadslika form med 
brant valmat sadeltak och mittrisaliter anspelar mot den svenska barockens 
högreståndsbyggnader. Många av de byggnader som Ankarcrona ritade i 
Leksand bär en liknande utformning. Andra viktiga stildrag är byggnadens 
symmetriska fönstersättning och fönstrens utformning samt mittrisaliten med 
dess olika detaljer i form av ankarslutar, monumental granitportal och tillhö-
rande dubbeltrappa.

Utmärkande detaljer: Samtliga ankarslutar, entrépartiets utformning som 
den beskrivs ovan, fasadens uppbyggnad och utformning med tunt rappat 
tegel.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad, men har möjligen genomgått vissa föns-
terbyten.

Värden/var varsam med:

• Byggnaden i sin helhet, särskilt:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasadutformning och färgsättning, tegelmur 
tunt rappad med järnvitriolfärgad puts som avslutas med en profile-
rad gesims mot taket.

• Befintlig utformning av byggnadens sockel/grund, räta huggna lig-
gande granitblock och källarfönster i liv med övriga fönster. 

• Befintligt enkupigt taktegel.

• Entrépartiernas och den södra mittrisalitens utformning i sin helhet, 
med granittrappa, smidesräcken, ekportar/dörrar, belysningsarmatur 
och granitdekorationerna kring porten. 

• Samtliga ankarslutar, särskilt på byggnadens framsida.

• Befintlig utformning på takkupor, fönster samt fönsteromfattningar. 
Den befintliga fönstersättningen.

• Miljön kring tingshuset, i synnerhet beträffande de öppna områdena 
mellan byggnaden och Kyrkallén samt mellan byggnaden och Sam-
milsdal. Dessa ytor förstärker byggnadens monumentala karaktär 
och är därför särskilt viktiga för hur den uppfattas från omgivning.

• Befintliga röda markstensplattor kring byggnadens huvudentré och 
planeringen söder därom.
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Tingshuset från Kyrkallén, som ligger söder om byggnaden.
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Plantering med påkostad 
markstensbeläggning söder 
om Tingshuset. 

Tingshusets norra sida. Byggnaden övergår i en absid på baksidan.
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13. Tingshusets vaktmästarbostad
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tingshusets vaktmästarbostad, Rättvisan 1

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

Placering och översiktlig beskrivning: Tingshuset vaktmästarbostad är 
belägen norr om Tingshuset, med Sammilsdal i öster och Leksands gymnasi-
um i väster. I norr finns bland annat Sammilsdalsskolan. Byggnaden är långs-
mal med form med sadeltak täckt av enkupigt taktegel. På det norra takfallet 
finns en enkel rak skorsten murad i tegel. Fasaddispositionen liknar en äldre 
parstuga, men i avskalad 1900-talsform. Fasaden utgörs av spritputsade fält 
som omgärdas ovan och nedan av listverk i slätputs. Även sådant som föns-
teromfattningar och hörn är slätputsade. De spritputsade fälten har en grö-
numbralik gråaktig färgton. De slätputsade fälten går mer åt det gula hållet, 
möjligen järnvitriol eller guldockra. På byggnadens framsida mot söder finns 
en enkel asymmetrisk farstukvist i trä med vita hörnstolpar och pariserblå 
panel samt pariserblå enkel ytterdörr. Farstukvisten, med sadeltak, vilar på en 
betonggrund med en skiva röd sandsten ovanpå. Även trappstegen upp till 
farstukvisten är täckta i röd sandsten. Byggnadens fönster är enkla och tunna 
kvadratiska tvåluftsfönster med tunn spröjs som avdelar varje båge i två kva-
dratiska rutor. Fönsterbågarna är vita, och fönsterkarmarna pariserblå.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen i en trädgård som delvis om-
gärdas av ett vitt spjälstaket. Från tomtgränsen till entrén löper en gång som 
är täckt med röd sandsten. I sydväst finns ett garage med faluröd äldre stock-
panel och tjärade äldre dörrar som tillhör byggnaden.

Arkitekturstil: Lokalt anpassad modernism. Byggnaden är tydligt anpassad 
till Leksandsbygdens traditionella bebyggelseskick, men uppförd i material 
och utformning som är tidstypisk för 1900-talets mitt. Stildragen återspeg-
las bland annat i den enkla farstukvisten, de putsade fasadfälten där slätput-
sen markerar delar av fasaden som traditionellt markerats genom exempelvis 
knutlådor med möjlig vit färg.

Utmärkande detaljer: Byggnadens distinkta form som anspelar mot en par-
stuga, fast huset är uppfört under 1900-talet. Sandstensdetaljer på farstukvis-
ten. Pariserblå detaljer.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Fasadens utformning, färgsättning och komposition. Särskilt att 
spritputsfält omgärdas av slätputs.

• Befintligt takmaterial och skorsten.
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• Befintliga fönster.

• Befintlig farstukvist och ytterdörr.

• Befintliga sandstensplattor på tomten.

• Befintlig utformning av den tillhörande garagebyggnaden.

Tingshusets vaktmästarbostad från söder. I förgrunden markstensbeläggning av röd sandsten.
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14. Församlingshemmet, S:t Persgården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Församlingshemmet med Sankt Pers-
gården, Diakonen 1

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

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona (församlingshemmet), Gunnar Mattsson med 
Tina Wik och Carl Wärn (S:t Persgården)

Placering och översiktlig beskrivning: Församlingshemmet med S:t 
Persgården är beläget norr om Kyrkallén, öster om Sammilsdalsgropen och 
väster om Allévillan. Anläggningen består av ett större långsmalt hus med 
träfasad och karaktäristiskt brant sadeltak i norr (församlingshemmet), och en 
ljusgul putsad byggnad med flackt sadeltak i söder (S:t Persgården). Byggna-
derna är sammanlänkade med en gemensam entré. Församlingshemmet upp-
fördes 1913 och är ritad av Gustaf Ankarcrona. S:t Persgården ritades 1987-1988 
av Gunnar Mattsson med Tina Wik och Carl Wärn.

Församlingshemmet minner om en kyrkobyggnad. Byggnaden har en 
långsmal rektangulär form med korsarmar på var sida i söder. I norr smalnar 
byggnaden in som till formen av ett kor. Alla takfall är branta med sadeltaks-
form och är täckta med tvåkupigt taktegel, med vissa detaljer i plåt. Ovanpå 
taket finns enkla skorstenar i hårt bränt tegel. Byggnadens grund är putsad/
gjuten och målad ljusgrå, och innefattar en källare med spröjsade träfönster åt 
väster. Källaren kan nås via en försänkt entré med ett litet dekorativt skärmtak 
i norr. Byggnadens fasader är helt i trä, och utgörs dels av faluröda fasadfält 
med locklistpanel och brutet vita fasadfält med slätpanel och locklistpanel. 
Det hela inramas av knutlådor som strävpelare och framträdande vindskivor 
som också är målade i bruten vit färg. På varje korsarm, längst upp på fasaden, 
finns det målat ett rött kors på en gul cirkel inneslutet i en cirkel med tre gula 
kronor. Byggnadens fönster utgörs i regel av vita småspröjsade två, tre eller 
fyrluftsfönster i trä, vissa med överdel i form av lunettfönster. Det finns också 
ett par små runda fönster med komplicerat spröjs, samt korsformiga fönster 
mot norr. I söder finns en ett särskilt stort spröjsat lunettfönster. I norr finns 
ett blyspröjsat fönster med målat glas. Byggnaden har två äldre framträdande 
entréer, en i väster och en i söder. Den västra entrén nås via en monumental 
betongtrappa och består av en röd parspegelport där speglarna är olika geo-
metriska former. På dörrarna finns också svarta detaljer i smidesjärn. Ovanför 
porten finns ett överljus med tre liggande rutor. Entrén omsluts av en slät 
portal med schematiskt profilerat överstycke. Den södra entrén, som är mot 
kyrkallén, nås via en granittrappa med smidesräcken som leder upp till en 
enkel brun trädörr med rika smidesdetaljer. Porten är rundformig upptill och 
är belägen i ett profilerat rundvalv. Entrépartiet är som en liten utbyggd kuvös 
med brant sadeltak i samma stil som församlingshemmet i övrigt.

S:t Persgården är en stor rektangulär byggnad med flackt och tunt sadeltak 
där merparten av takfallet är beläget åt norr. Ovanpå taket finns smala och 
höga tegelskorstenar. I väster är byggnaden i två hela våningar, och i öster i 
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en våning. Byggnadens fasad är i huvudsak spritputsad i ljusgul kulör. I söder 
finns en framträdande balkong och terrass i ljusgrått trä. Byggnadens fönster 
är oregelbundet spröjsade med vita karmar och bågar.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen i anslutning till Kyrkallén som 
sammanbinder bebyggelsen i Noret med Kyrkudden.

Arkitekturstil: Nationalromantik uppblandat med stram klassicism (för-
samlingshemmet), postmodernism (S:t Persgården). Församlingshemmet lik-
nar till formen, med det branta takfallet och de strävpelarlika knutlådorna 
närmast en slags norsk stavkyrka. Detaljutformningen är snarare stramt klas-
sicistisk, med exempelvis lunettfönster, oxögonslika fönster och profilerade 
dörrportaler. S:t Persgården är ritad i en lekfull med samtidigt återhållsam 
postmodernistisk stil. Stilelement som tydligt återknyter till postmodernis-
men är byggnadens fönstersättning och fönstrens utformning. I norr är fönst-
ren många och små, och i söder stora men med komplexa och oregelbundna 
spröjsar. Byggnaden är också färgsatt i en varm gul färg som tycks varit popu-
lär under det sena 1980-talet och vidare under 1990-talet.

Utmärkande detaljer: Församlingshemmets fönster, dekormålerier, entré-
partiet mot söder och byggnadens form och fasadkomposition. S:t Persgår-
dens flacka och ovanligt tunna tak.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Båda 
byggnaderna är till sina respektive helheter tillsynes välbevarade från när de 
uppfördes. I församlingshemmet har dock en ny entré upptagits till källarvå-
ningen i senare tid. Byggnaden har även förändrats i samband med att den 
sammanlänkades med S:t Persgården.

Församlingshemmets södra gavel. Bild från Kyrkallén i söder.
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Värden/var varsam med - Församlingshemmet

• Byggnadens befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och 
takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial samt befintliga skorste-
nar.

• Befintlig utformning beträffande fasadmaterial, samt byggnadens be-
fintliga fasadkomposition och färgsättning, faluröd och bruten vit.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens sockel.

• Befintlig utformning på snickerier så som knutlådor, fönsteromfatt-
ningar, vindskivor och takutsprång.

• Befintlig utformning på byggnadsanknutna målerier.

• Befintliga fönster.

• Befintliga farstukvistar och ytterdörrar i väster och söder.

Värden/var varsam med – S:t Persgården

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takets tjocklek, takmaterial samt 
befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsätt-
ning och fasadkomposition.

• Befintlig utformning beträffande fönster och dörrar.

• Befintlig utformning och färgsättning beträffande balkongen/terras-
sen mot kyrkallén.



Noret

55

S:t Persgården från sydväst. 
Byggnaden har ett karaktä-
ristiskt tunt och flackt tak.

Församlingshemmet och sammanlänkningen mot S:t Persgården från norr.
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15. Sommarnöjen i kvarteret Diakonen
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sommarnöjen, Diakonen 3

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

Placering och översiktlig beskrivning: Mitt i kvarteret Diakonen, nord-
väst om S:t Persgården, finns två sommarnöjen. Den västligaste av dessa har 
en välbevarad nationalromantisk karaktär, och är sannolikt ombyggd från en 
äldre ekonomibyggnad. Fasaden utgörs av en blottlagd faluröd timmerstom-
me med vita knutbrädor. Byggnaden har blyspröjsade fönster med vita foder, 
och en framträdande balkong/inbyggd trappa i väster. Taket täcks av tvåku-
pigt taktegel, och på det norra takfallet finns en mäktig kronskorsten. Den 
andra byggnaden bär en karaktär mer typisk för tiden kring 1900-talets mitt 
och är inklädd i faluröd liggande fasspontad panel samt locklistpanel (olika 
på olika fasader). Fönstren är tvåluftsfönster utan spröjs med vita foder. Även 
byggnadens knutbrädor är vita. Mot norr finns en inbyggd trappa med pro-
filsågade detaljer. Väggen bakom trappan är målad mörkgrön. Byggnadens 
sadeltak täcks av tvåkupigt taktegel och längst upp finns en enkel skorsten 
med lätt utkragning.

Miljö och omgivning: På en grusparkering norr om byggnaderna finns 
en karaktäristisk ljusgrön ljuslykta med klotglas sannolikt från tiden kring 
1900-talets mitt. Lyktan är karaktäristisk och av ett slag som idag är ovanligt.

Arkitekturstil: Nationalromantik och modernism. Trapporna, kronskorste-
nen, de blyspröjsade fönstren är typiska för det tidiga 1900-talets nationalro-
mantik i Leksand. Det var även under denna period som liknande hus först i 
högre utsträckning började förekomma. På det andra huset är detaljer så som 
fönster och skorsten tidstypiska för tiden kring 1900-talets mitt, varför bygg-
naden bedöms vara yngre.

Utmärkande detaljer och byggnadsdelar i välbevarat äldre skick: 
Kronskorsten, inbyggda trappor med profilsågade detaljer, blyspröjsade föns-
ter.

Värden/var varsam med:

• Byggnadernas befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och 
takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar.

• Byggnadernas befintliga fasadutformning och färgsättning.

• Befintliga äldre blyspröjsade fönster. Befintlig utformning beträffan-
de övriga fönster.

• Befintliga äldre dörrar.

• Befintliga inbyggda trappor med tillhörande farstukvistar, och profil-
sågade detaljer i trä på trappor och farstukvistar.
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Det östra sommarnöjet från 
Fiskgatan.

Sommarnöjena från norr. Byggnaden till höger är äldre, sannolikt ett härbre som ombyggts kring sekelskiftet år 1900.
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16. Allévillan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Allévillan, Diakonen 2

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

Placering och översiktlig beskrivning: Allévillan är en nära rektangulär 
byggnad uppbruten i flera olika volymer och former med olika karaktär. Bygg-
naden är belägen norr om Norsgatan-Kyrkallén och kulturhuset. I öster finns 
Fiskgatan och i väster S:t Persgården.

Allévillan uppfördes delvis av ett äldre bostadshus och fick sin nuvarande 
jugendinspirerade utseende 1907. Byggnaden vilar på en grundmur av granit-
block, som övergår i en ljust gul-vit fasad med liggande fasspontad panel i 
fält som avgränsas av grå-gröna knutbrädor och livband. Även detaljer så som 
balkongstolpar, vindskivor och de enkla fönsteromfattningarna är grågröna. 
Byggnaden har flera olika takfall av olika lutning och karaktär. Exempelvis 
finns branta och valmade mansardtak, och ovan en kvadratisk tornliknande 
byggnadsdel i hörnet som vetter mot Norsgatan-Fiskgatan är taket ett brutet 
tälttak med en vindflöjel i smidesjärn ovanpå. Den nuvarande taktäckning-
en utgörs av rödbruna betongtegelpannor. Byggnadens skorstenar utgörs av 
enkla raka tegelskorstenar. På vissa takfall finns takkupor. Byggnadens fönster 
är i huvudsak engelskt röda fyrluftsfönster där de övre bågarna är kvadratiska 
med fyra små rutor som avdelas av spröjs, och de nedre rutorna är stående och 
ospröjsade. I byggnadens sydvästra hörn samt på den norra sidan av byggna-
den finns inbyggda balkonger i två våningar. I söder finns en entré som nås via 
en granittrappa. Ytterdörrarna är engelskt röda parspegeldörrar och ovanför 
finns ett litet plåtklätt skärmtak. Under balkongen i norr finns flera entréer 
till byggnaden, med engelskt röda parspegeldörrar med glasrutor längst upp. 
På den västra fasaden finns ett trapphus som ligger utanpå fasaden. Längst i 
mitten på fasaden finns en nedgång till byggnadens källare med röda parspe-
geldörrar.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen i korsningen mellan Kyrkallén 
och Fiskgatan. Gården är stor och lummig med många buskar, och i norr finns 
en ålderdomlig faluröd lada i timmer med tegelklätt sadeltak samt ett rödfär-
gat garage i trä med tegelklätt sadeltak. En grusväg leder in från Fiskgatan till 
gården, och är där organiserad kring en gräsrundel med en stor thuja. Söder 
om gården finns Café Allé, en liten rosa kiosk i trä med flackt pappklätt tak.

Arkitekturstil: Jugend. Karaktäristiska stilelement är byggnadens fönster, 
form, taklandskap, inbyggda balkonger/verandor och färgsättning.

Utmärkande detaljer: Byggnadens fönster, särskilt mot söder där det finns 
en takkupa med lunettfönster och ovanföre de inbyggda balkongerna ett stör-
re fönster med lunettform. Byggnadens taklandskap med många olika vinklar 
och former. Källaringången i väster. De inbyggda balkongerna. På byggnadens 
södra sida finns en skylt med texten Allévillan.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är tillsynes välbevarad i sin helhet, vid sidan av taket som är utbytt.
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Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga volymer, stomme, form, byggnadshöjd, tak-
former och takvinklar.

• Befintlig vindflöjel i smidesjärn. Befintliga takkupor samt fönster.

• Byggnadens befintliga fasadkomposition och färgsättning, ljusgul 
med grågröna och engelskt röda detaljer. Befintlig fasspontad liggan-
de panel och andra befintliga trädetaljer så som fönsteromfattningar, 
knutbrädor och balkongstolpar samt balkongfronter.

• Befintlig utformning beträffande takutsprång.

• Befintliga fönster och fönstersättning.

• Befintliga dörrar, trappor i granit och skärmtak ovan entréer.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig källaringång i väster.

• Befintlig utformning beträffande balkonger och verandor.

• Träbyggnaderna på norra sidan av tomten i sin helhet.

• Befintlig skylt med texten Allévillan.

• Tomtens befintliga grönskande och glest bebyggda karaktär, samt 
grusvägens befintliga utläggning över tomten i norr.

• Café Allés befintliga karaktär och utformning.

Allévillan från Kyrkallén i söder. Till vänster i bilden syns glasverandan som övergår till balkong på det övre våningsplanet.
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Allévillan från öster. Byggnaden har en liggande fasspontad panel som avdelas av listverk.



Noret
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Källaringången i väster.

På bilden syns delar av Allévillans innergård i norr, samt dess mångformiga taklandskap.


