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Villa Björkvik, byggd någon gång efter 1911 och därefter ombyggd några gånger. 

På nästkommande sidor finns fler kartor och bilder.

2020

Karta från 2009.

Lyngsåsa

Baldersvägen



Karta från 1911
Nu Lyngsåsa

Karta från 1968Några ägare genom åren:

1976 Rendle Jan och Boel.

1960-1976 Adelshon Ove.

1935-42 Hyrde Ernst Henning Tilliander huset.

1925-1935 Näs Per. Sterbhus 

1915-1925 Näs Per. Grosshandlare

1910-1915 Wall C J. Direktör

1908-1910 Pihlström Gustave Francois, grosshandlare.

1891-1908 Hjort Matilda Amalia. Doktorinna.

1890-1891 Alm Torsten. Med. Kand. Endast tomtägare.

Fastighetsbeteckningar genom åren:

Jordboks nr. 147B.

Stg 203.

Eva Rosanders Kulturhistoriska 

Bebyggelseutredning 1968 = sidan 284.

Har en tid varit pensionat Björkvik.



1930-talet

Vy från Lyngsåsa.

2019



Det fanns tidigare ett torn på huset men det är inte 

känt när det togs bort. Nu finns åter ett mindre torn, 

men när detta byggdes är inte känt.

1927

Björkvik som pensionat.

Här en annons från DN 17 maj 1913.

Annonser finns från 1910 till 1913.

2011



Eva Rosanders Kulturhistoriska bebyggelseutredning 1968:  (sidan 284)

Enl. Rosanders utredning 1968 har villan tidvis varit pensionat.1968 var villan en tvåvånings byggnad 

under plåttäckt sadeltak, utvändigt försedd med krämfärgad spritputs. I S har villan en terrass med 

spjällbarriär. I N finns en öppen förstukvist under plåttäckt trefallstak.

Fakta – Ingår inte i bildanalysen.

Huset var i mycket dåligt skick när de nuvarande ägarna övertog det. De tog bort reveteringen samt har 

panelat huset och byggt om det ett par gånger. Tornet är tillbyggt år 19xx.

( Det hade även tidigare funnits ett torn på huset men det är inte känt när det togs bort.) Se vykortet 

från början av 1900-talet. 

1968 beskrevs det mindre boningshuset som en rödmålad envånings resvirkesbyggnad under tegeltäckt 

sadeltak. Byggnaden, troligen byggd under 20-talet bestod ursprungligen av ett rum och kök, men fick 

ett rum tillbyggt på 1940-talet. Utvändigt var den klädd med lockribbspanel. Fönstren är av smårutad  

typ. Byggnaden har använts som trädgårdsmästarbostad.


