Lokalarkivet Arresten – Paikallisarkisto Aresti

Byggnadsinventering (Karis stad)
Innehåll:

Handlingar rörande inventering av byggnadskulturen i centrum av Karis
på uppmaning av landskapsmuseet för uppgörandet av delgeneralplan.
Inventeringsmaterialet omfattar främst stationsområdena i Karis och Svartå.

Anmärkning: Samlingen innehåller alla handlingar som ursprungligen ingick i två
mappar. Alla har nödvändigtvis inte samband med byggnadsinventeringen.
Gränsår:

1980–1990-talet

Omfång:

0,06 hm

Förvaring: se ”Kommunalt” (arkivcell 5)
_____________________________________________________________________
Innehåll:

Koncept
PM från sammanträden, 1992
Museiverkets tomma inventeringsblanketter

Handlingar ang. byggnadsinventering
Järnvägsområdet, Karis:
Inventeringsblanketter från 1993 (inkl. foton), kopior av byggnadernas
basuppgifter ur Järnvägens(?) kartotek:
Stationshuset
Lokstallet
Bostadskasernerna + uthuslängan
Övriga: bostadshus på Alingsåsgatan, godsmagasin, kontor o.a. servicebyggnader
Ställverket
kopior av ritning, 1926
7 st. svartvita foton, 18x18 cm, exteriör/interiör (foto: Kaj Pettersson, 1991)

Lösa foton (svartvita, 9x13 cm), 1993:
Järnvägsstationen baksidan + parkeringsplats (1+1 st.)
Lokstallet (9 st.)
Kasernområdet, bostadshus+uthuslänga (10 st.)

Svartå stationsområde, Mjölnarby:
Foton (svartvita) inklusive inventeringsblanketter:
(inventering åren 1993-1995, enligt uppg. på ursprungliga arkivmappen)

Svartå järnvägsstation (2 st.)
Stationsområdets lagerbyggnad (2 st.)
Bostads- o affärsbyggnad, Askersg. 57 (2 st.)
Kesoil bensinmack (1 st.)
Elektro, massalager (2 st.)
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Spannmålstork (Svartå bruks f.d. järnmagasin) (3 st.)
F.d. betongfabrik (4 st.)
Verkstads- och bostadsbyggnad, inkl. gårdsbyggnad (3+1 st.)
Bergholm & Wegelius Kb affärs- och lagerbyggnad (2 st.)
”Brädvillorna”, västliga arbetarbostaden, Elektro inkl. vedlider (1+1 st.)
Bostadshus (Mjölnarby 1:191) (1 st.)
Lagerbyggnad, stadens depå (2 st.)
F.d. Andelsbanken (1 st.)
Bostadshus (Mjölnarby 1:71) inkl. bastu (2+1 st.)

Handlingar ang. fornlämningar
Koncept, info om Grabbacka, Junkarsborg
Karta över Karis centrum med utprickade forngravar
Kartor, strandskyddsplan för Pojoviken (odat., ca 1990)
(jättegrytor, fredade träd, fågelskyddsområden, källor, kärr, lundar, åsar,
forngravar, torp & gårdar etc. utmärkta)

Kartor, ritningar, delgeneralplaner etc.
Delgeneralplan för Karis centrum, 1:2000 (Raimo Hannula, 1994)
Piirrustus, Karjaan Suomalainen yläaste/lukio, liikuntatilat (Lars Rejström, 1985)
Stadsplaner/stadsplaneändringar, lediga tomter (Lövkulla, Prästgården, Bäljars,
Svartå), 1980-t.
Kopia av tomtkarta, Karis, odat.
OBS! förvaras separat pga storleken, se Kartor (arkivcell 6)

Ritning över Fokus flygelbyggnad (Polisens utrymmen, källaren+1 vån.), odat.
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