Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Johanna Ulfsdotter
Sara Eby Palm
Sv: Yrkesskolan 4
den 8 mars 2021 11:55:28
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Gäller både exteriör och interiör den meningen. Exteriören bör inte förändras och inte heller
delar av interiören som jag listade. Men som sagt, det krävs några fler timmar för att
sammanställa detta i ett bättre dokumnet. Bra om det tas fram en antikvarisk förundersökning
som tydligare pekar ut dessa värden.
Mvh Johanna
Från: Sara Eby Palm <sara.eby.palm@harnosand.se>
Skickat: den 8 mars 2021 11:06
Till: Johanna Ulfsdotter <Johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se>
Ämne: SV: Yrkesskolan 4

Hej Johanna!
Tack så mycket för din analys! Jag lägger till den i underlaget för planen.
De typiska värdena i början av ditt mail, är det samma saker som de tre invändiga
aspekterna du listar efteråt? Eller är det ytterligare aspekter av byggnaden du
syftar på?
Tack för erbjudandet om stöd! Jag ska resonera med mina kollegor innan jag
återkopplar.
Med vänliga hälsningar
Sara Eby Palm
Planhandläggare
Samhällsförvaltningen
Härnösands kommun
Telefon: 0611 – 34 85 76

     www.harnosand.se
Från: Johanna Ulfsdotter <Johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se>
Skickat: den 8 mars 2021 10:04
Till: Sara Eby Palm <sara.eby.palm@harnosand.se>
Ämne: Sv: Yrkesskolan 4
Hej Sara

Jag var på plats och tittade. Byggnaden äger fina arkitektoniska värden typiska för sin tid tidigt
1980-tal, viktiga att värna. Arkitekter var Tor Dal och Mats Bokrantz dåvarande K-Konsult.
Invändigt finns en del bevarade som avslut är intressant att bevara.
Bland annat:
1. konferensrum med uteplats/terras,
2. trapphusen med räcken, klinkers mm.
3. del av originalinredning på plan 2 (eller om det var 3). Öppna glasade väggpartier och
korridor.
Inredningen kan verka gammal, men 1980-talet bör beaktas och det vore fint om dessa partier
kan bevaras.
Det kan behövas en lite fördjupad antikvarisk förundersökning med lite arkivstudier, för att
kunna bekräfta värdena i dessa utrymmen och kanske hur de kan tas till vara framåt. Kan med
fördel köpas av konult. Ska planen ändras finns utrymme för att skydda såväl interiör som
exteriör.
Hör av dig om ni behöver med beställarhjälp.
Mvh Johanna

Från: Sara Eby Palm <sara.eby.palm@harnosand.se>
Skickat: den 15 februari 2021 08:45
Till: Johanna Ulfsdotter <Johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se>
Ämne: Yrkesskolan 4 kontakt?

Hej Johanna!
Har det gått bra att få kontakt med fastighetskötaren på Yrkesskolan 4? Jag
skickade hans telefonnummer i ett sms den 1/2, det kom väl fram ordentligt?
Med vänliga hälsningar
Sara Eby Palm
Planhandläggare
Samhällsförvaltningen
Härnösands kommun
Telefon: 0611 – 34 85 76

     www.harnosand.se

