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INLEDNING 
 
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten som 
bedrivs av Norrbottens museum. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om 
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd. Kunskaps-
uppbyggnad beträffande denna bebyggelse är också en viktig förutsättning för framtida 
verksamhet. 
 
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i 
Norrbotten under tiden 1950-2000, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av 
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer 
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning och 
undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt intressanta, 
tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade. 
Byggnader i alla länets kommuner kommer att finnas representerade i materialet. 
 
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och 
de ingående dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en 
fotodokumentation. Avsikten är att materialet även ska utgöra grund för och resultera i publik 
redovisning. Som ett etappmål inom projektet kommer därför en utställning att uppföras under 
2007, där ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.  
 
Denna dokumentation av Överkalix Centrumkiosk, Bränna 1:1, Bränna, Överkalix socken och 
kommun, utfördes av Lina Karlsson, Norrbottens museum sommaren 2006. Alla fotografier i 
denna rapport: © 2006 Norrbottens museum. Foto Lina Karlsson 8.6.2006. Insamlat material 
finns tillgängligt i museets arkiv och bildarkiv.  
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HISTORIK  
 
Kort om Överkalix historia 
 
Överkalix ligger i östra Norrbotten och har en yta på 2 792 km2.1 Kommunen gränsar i norr till 
Pajala, i öster till Övertorneå, i söder till Kalix och i väster till Luleå, Boden samt Gällivare. 
Väg E 10 passerar genom Överkalix. Merparten av kommunen ligger under högsta kustlinjen 
och 75 % av dess yta täcks av skog. Kalixälven löper genom centralorten Bränna och utgör 
tillsammans med sina biflöden områdets främsta vattendrag.2
 
Bränna var ett av de allra första boställena längs Kalixälven och kommunen är rik på fornläm-
ningar. Överkalix blev egen kommun 16443 genom delning av Kalix socken i Nederkalix och 
Överkalix socknar. Dagens kommunindelning har inte ändrats sedan kommunalreformen 1862. 
1636 uppfördes ett kapell i Överkalix och sedan dess har ett antal kyrkor funnits i kommunen, 
varav de flesta totalförstörts av brand. Den nuvarande kyrkan, ritad av Einar Lundberg och 
uppförd 1941-43, är ett sent exempel på nationalromantisk tegelarkitektur.4  
 
Av befolkningen på ca 3 900 personer bor ungefär hälften i tätorten Bränna.5 Populationen 
nådde sin kulmen runt 1950 med drygt 9 000 invånare, varefter befolkningen stadigt minskat.6 
Större delen av kommunens service är samlad i Bränna och merparten av befolkningen är 
sysselsatta inom offentlig sektor. En växande tjänstesektor engagerar dock allt fler och tros snart 
vara dominerande. Bland de utflyktsmål kommunen erbjuder på sin hemsida, märks en rysk-
ortodox kupolkyrka, sextusenåriga stenåldersboplatser och det 16 meter höga Linafallet. 
Kommunens ädelfiske är också berömt.7
 
 

Kort om Pressbyråns historia 
 
Centrumkiosken uppfördes av AB Svenska Pressbyrån efter en av deras standardritingar. Före-
taget uppkom när tidningar i slutet av 1800-talet i ökad grad började säljas i lösnummer istället 
för som tidigare nästan enbart via prenumeration. 1899 beslutade Järnvägsstyrelsen att Svenska 
Telegrambyrån skulle sköta tidningsförsäljning på tågstationerna. I Helsingborg öppnade 1903 
Pressbyråns första kiosk utom SJ:s område och Telegrambyråns Distributionsavdelning blev 
1906 AB Svenska Pressbyrån, ägd av den svenska pressen. Pressbyråns kiosker ritades ofta av 
välkända arkitekter.  
 
Förutom kiosker har Pressbyrån också haft tidningsförsäljare på tåg, stor vykortsproduktion 
1932-66 samt den egna Stockholms Glacefabrik. När Stockholms tunnelbana byggdes ut under 
1950-talet, öppnade Pressbyrån på varje ny station. AB Svenska Pressbyrån omfattar ca 320 
franchisedrivna butiker och ägs av norska Reitangruppen AS med totalt 1 900 butiker. Press-
byråns affärsidé är att erbjuda ett utbud av varor, press och tjänster för kunder som vill ha 
något snabbt och enkelt. 8  

                                                 
1 www.overkalix.se/overkalix/view.cfm?oid=1446 2006-05-18 
2 Norrländsk Uppslagsbok Band 4 1996 s. 408 
3 www.overkalix.se/overkalix/view.cfm?oid=1446 2006-05-18 
4 Norrländsk Uppslagsbok Band 4 1996 s. 408 
5 www.overkalix.se/overkalix/view.cfm?oid=1446 2006-05-18 
6 Norrländsk Uppslagsbok Band 4 1996 s. 408 
7 www.overkalix.se/overkalix/view.cfm?oid=1446 2006-05-18 
8 www.pressbyran.se/pbweb/pressbyran.nsf/?Open 2006-07-05 
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FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD 
 
Överkalix Centrumkiosk är belägen i kv. Bränna 1:1, invid huvudgatan Storgatan i den centrala 
delen av tätorten Bränna. Till Bränna 1:1 hör också delar av kommunhusets parkeringsplats norr 
om kiosken och eventuellt Övertorneå kyrka i sydväst.9 Kommunhuset har fastighetsbeteck-
ningen Bränna 4:3 och övriga parkeringsplatsen har beteckningen Bränna 4:1.10 Idag finns vissa 
planer på att slå samman fastigheterna Bränna 1:1, 4:1 samt 4:3 öster om Storgatan. 
 
 
Planer och bestämmelser  
 
För byggnaden gäller detaljplan för del av Bränna 3:1, 4:3 m.fl., upprättad 1997. Planförfattare 
var stadsarkitekt Göran Berggren och Claesgöran Olofsson vid NAB Samhällsbyggnad Luleå, 
på uppdrag av Överkalix kommun.  
 
Centrumkiosken är väl skyddad i planen och dess användning är angiven som Q; användning 
anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Byggnaden har också erhållit skyddsbestämmelser (q) 
enligt PBL 3 kap 12 § som lyder: Befintliga byggnaders exteriör skall bevaras. Underhåll skall 
ske med ursprungliga material, kulörer och arbetstekniker. Byggnaden får inte rivas. 
Lovplikten är också utökad till att bygglov krävs för omfärgning. 11  
 
Nuvarande detaljplan ersatte ett förslag till byggnadsplan för Överkalix kyrkoby Brännaområdet 
från 1961. Planen upprättades av Ulf Boardy vid NAB och omfattade hela centralorten. Här 
fanns inga bestämmelser som rörde kiosken som var belägen utanför ”planerat område”. Fastig-
heten hade då beteckningen Tingshusplatsen 1:1.12 Vid om- och tillbyggnad 1977 gick kiosken 
under fastighetsbeteckningen Grelsbyn 3:12.13

 
 
Ägarförhållanden 
 
Uppgifterna om ägarförhållanden är tvetydiga. Enligt kommunens handlingar har kiosken alltid 
varit i kommunal ägo och är uppförd på kommunalägd mark. Pressbyråns museums handlingar 
anger Nils Brännmark markägare år 1950.14 Arrendator är sedan 1987 Margit Barsk som 1 april 
samma år nyinvigde den. Tidigare arrendatorer är Birger Karlsson och Doris Englund.15  
 
 
ARKITEKTER OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE 

 
Enligt tillgängliga handlingar är Centrumkiosken uppförd av byggmästare Birger Larsson, 
Svartbyn. Enligt Gotte Tellinger på Pressbyråns Museum utfördes förändringar av byggnaden i 
början av 1950-talet av snickaren F. Fredriksson, Grelsbyn.16 Övriga medverkande anges under 
följande upförande- och förändringsbeskrivning. 

                                                 
9 Överkalix kommun, Tekniska kontoret: Detaljplan för Del av Bränna 3:1, 4:3 m.fl., Överkalix kommun, Norrbottens län   
    antagen 1997-08-25, Laga kraft 1997-09-23 
10 Lantmäteriet, AutoKa-Vy 3.0: Bränna 1:1 
11 Överkalix kommun, Tekniska kontoret: Detaljplan för Del av Bränna 3:1, 4:3 m.fl., Överkalix kommun, Norrbottens län, 
    antagen 1997-08-25, Laga kraft 1997-09-23 
12 Ibid. Förslag till byggnadsplan för Överkalix kyrkoby Brännaområdet, Överkalix kommun, Norrbottens län, antagen 
    1961 
13 Ibid. Tillbyggnad av kiosk Grelsbyn 3:12, bygglov beviljat 1977-10-13 
14 Tellinger, Gotte 2006-09-13 
15 Handlingar Bränna 1:1 2006-06-08 samt Tellinger, Gotte 2006-09-13 
16 Tellinger, Gotte 2006-09-13 

 4



UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Typritningar var AB Svenska Pressbyråns sedvanliga sätt att uppföra kiosker, dels för att 
rationalisera produktionen, dels för att ge ett enhetligt utseende till rörelsens byggnader. Ett 
tidigt antagande att Centrumkiosken skulle vara uppförd efter en sådan har dock visat sig vara 
felaktigt. Att fler byggnader i likadant utförande finns eller har funnits på andra platser i landet 
har inte heller kunnat styrkas. Tidigare hade Pressbyrån också en kiosk vid Överkalix gamla 
busstation.17

 
 
Uppförande 
 
Ett entreprenadkontrakt för Uppförande av kiosk med toilettanordningar i Överkalix upprättades 
1949/50, mellan byggherren Överkalix kommunalnämnd och entreprenören, byggmästare 
Birger Larsson, Svartbyn. Ritningarna är daterade 7.2 samt 22.12.1949. Kiosken skulle uppföras 
i regi av kommunens byggnadskontor och beräknades enligt kontraktet den stå färdig 1.9.1950. 
VVS-ritningar är upprättade av VVS-konstruktör AB Signar Andersson, Överkalix kommun 
3.3.1950. 18 Handlingar i Pressbyråns museums arkiv anger dock andra uppgifter. 
 
 
Förändringar 
 
Enligt Pressbyråns handlingar genomfördes ändringar redan 1950-51. Vad dessa bestod i är 
oklart.19 1977 ansökte Överkalix församling och kommun om att bygga till ”Konfektyr- och 
korvkiosk Torget, Överkalix”. Arrendator var då Birger Karlsson.  
 
Inför förändringen gjordes 2.8.1976 en uppmätning av kiosken samt två utbyggnadsförslag. 
Ritningsförslaget daterat 28.4.1977 innebar placering av matsal/pentry i byggnadens bakre del 
och uppflyttning av toaletter, dock ingen utbyggnad. Förslaget beräknades kosta 125 000 kr. Det 
andra förslaget som inrymde gatukök beräknades kosta 205 000 kr och innebar en utbyggnad i 
byggnadens längdriktning mot sydväst (ca 50 % av befintlig byggnadsyta) samt förändringar i 
befintlig byggnad. Ett förslag på uppförande av en helt ny byggnad fanns också.20  

Centrumkiosken är förlängd och delvis förändrad men åtgärderna har gjorts med varsam hand och kiosken 
har kvar sin ursprungliga karaktär. Foto från nordväst. 
Nbm acc.nr 2006:156:05 

                                                 
17 Lassinantta, Marietta och Andersson, Yvonne 2006-06-08 
18 Överkalix kommun, Tekniska kontoret: Uppförande av kiosk med toilettanordningar i Överkalix, entreprenadkontrakt 
    1949/50 
19 Fastighetskort Pressbyrån Överkalix 
20 Tormod, Mats 2006-07-25 
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Kommunfullmäktige beslutade sig för 
utbyggnaden med gatukök och slutlig 
kostnad på 224 622.98 kr finansierades ur 
investeringsfonden.21 Enligt Mats Tormod, 
då stadsarkitekt i kommunen och ansvarig 
för utbyggnaden, utfördes den genom att 
kiosken delades mitt itu och ett mittparti i 
likadant utförande som befintlig byggnad 
tillfogades.22 Entréplanet delades upp i en 
kiosk- och en gatuköksdel, förbundna av 
en bakre korridor. Toaletterna flyttades 
från källarplan upp på entréplan. I källaren 
placerades istället lager- och städutrym-
men samt personaltoalett.  Fönsterbandet längs den välvda fasaden är underhållet. 

Betjäningsluckan till höger i bild är idag i aluminium. 
Nbm acc.nr 2006:156:24 
 

Karosseripanelen som klär kioskens fasader och undertak. 
Här i linjen mellan nordvästfasad och skärmtak. 
Nbm acc.nr 2006:156:17 

 
Utbyggnaden avvek från gällande bygg-
nadsplan genom att uppta gatumark men 
stadsarkitekten tillstyrkte dispens och 
byggnadslov 13.10.1977. A-, K- och 
VVS-ritningar utfördes av Överkalix 
kommuns byggnadskontor (sign. G.J.) och 
ventilationsritningar utfördes av Harry 
Stridsman, NAB.  
 
Ritningarna är upprättade 24.11.1976 och 
reviderade 22.9.1977. Överkalix Snickeri, 
Bröderna Asplunds plåtslageri i Morjärv 
och Holmgrens måleri samt Överkalix 
Elektriska AB, anlitades för om- och 
tillbyggnaden.23

 
 
Övriga förändringar 
 
Byggnaden har genomgått mindre förändringar interiört, kopplade till verksamheten som kiosk 
och gatukök. Runt 1998 gjordes ett byte av den lackade karosseripanelen mot ny, lika befintlig. 
Inga bygglovspliktiga förändringar har utförts. Kiosken har inte genomgått några förändringar 
de senaste åren och inga ändringar är planerade. 
 
 
FUNKTIONER FRÅN UPPFÖRANDET TILL IDAG 
 
Byggnaden uppfördes som tidnings- och konfektionskiosk och togs i bruk av Pressbyrån 
2.6.1950.24 Den har nya arrendatorer med i stort sett samma funktion idag. Sedan kiosken 
uppfördes har den även tillhandahållit offentliga toaletter och rymmer sedan 1977 också ett 
gatukök. Idag har Centrumkiosken förutom arrendatorn en fast anställd samt ytterligare en 
anställd sedan maj 2006. 

                                                 
21 Överkalix kommun, Tekniska kontoret: Tillbyggnad av kiosk Grelsbyn 3:12, bygglov beviljat 1977-10-13 
22 Tormod, Mats 2006-07-25 
23 Överkalix kommun, Tekniska kontoret: Tillbyggnad av kiosk Grelsbyn 3:12, bygglov beviljat 1977-10-13 
24 Fastighetskort Pressbyrån Överkalix 
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BYGGNADSBESKRIVNING 
 
Överkalix Centrumkiosk är placerad mitt i 
centrala Bränna, bokstavligen på Kom-
munhusets parkeringsplats. Kiosken har 
adressen Torget, 956 21 Överkalix och är 
belägen i Bränna, Överkalix sn och 
kommun, Norrbottens län.  

V
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Byggnaden i sin omgivning 
 
Kioskens utformning och dess öppna 
placering, på det kombinerade torget/-
parkeringsplatsen framför kommunhuset 
mitt i samhället, gör den trots dess ringa 
volym till ett distinkt inslag i stadsmiljön. 
Kommunhuset, en vitputsad, omsorgsfullt 
utformad tvåvåningsbyggnad från 1930-
talet, är även den skyddad i plan.  
 
Tillsammans utgör Centrumkiosken, 
kommunhuset och torget/parkeringen en 
sammanhållen bebyggelsemiljö, samtidigt 
som kiosken står självständig och fritt i sin 
omgivning. En kyrkogårdsmur som löper 
tätt längs Storgatans västra sida, gör att 
gaturummet öppnar sig mot öster där 
kiosken är belägen. Sydost om kiosken 
står ett kombinerat butiks- och bostadshus 
i två våningar, utfört i gult tegel. 
 
 
Exteriör beskrivning 
 
Byggnaden har en rektangulär grundform. 
Det ursprungliga yttermåttet 4 700 x 6 750 
mm25 utökades vid tillbyggnaden med ca 
50 %. På nordvästfasaden finns ett lång-
smalt, utskjutande parti med rundade hörn, 
en form som också återkommer i takets 
och skärmtakets välvda former.  
 
Fasaden är klädd i smal, profilspontad 
panel i ek (karosseripanel). Hörn är för-
sedda med mörkbrunt målade knutbrädor. 
Betongsockeln är låg och svartmålad.  

                                                 
25 Överkalix kommun, Tekniska kontoret: Uppmätningsritn

 

y från nordost med ett kombinerat bostads- och affärshus till 
änster och Storgatan i bildens högra del. 
bm acc.nr 2006:156:01 

y från sydväst med den till kiosken hörande lilla uteplatsen i 
örgrunden och kommunhuset i bakgrunden. 
bm acc.nr 2006:156:10  

kärmtaket; kioskens kanske främsta karaktärsskapare. 
bm acc.nr 2006:156:11 

kärmtaket från öster. 
bm acc.nr 2006:156:21  
ing Kiosken torget Överkalix, 1976-08-02 
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Framsidans fönsterband har fasta fönster i laserade träkarmar. Den 
välvda fasaden ger de yttre fönstren böjda rutor. Två betjänings-
luckor i fönsterraden har karmar och bågar utförda med profiler i 
aluminium och omges av ett ramverk i brunmålat trä. Det 
utskjutande, fönsterförsedda partiet flankeras av panelklädda 
toalettdörrar. Dessa portar är försedda med brosteg i granit . Över 
dörrarna finns träskyltar med guldbokstäver, med texten ”Damer” 
respektive ”Herrar”. Dörrarna har handtag i trä och är utrustade 
med fönsterrutor, idag försedda med vitt, finmaskigt metallgaller.  

Damernas toalett på 
nordvästfasaden. 
Nbm acc.nr 2006:156:15 
 

Fönster på sydostfasaden, 
placerat strax under taklinjen.
Nbm acc.nr 2006:156:16  
 

Kioskens bakre korridor med 
kiosk och gatukök på den 
högra sidan. 
Nbm acc.nr 2006:157:02 

 
På fasaden mot sydost, kioskens baksida, finns ett enluftsfönster 
med brunmålade bågar och karmar i trä. Fönsterblecket i plåt är 
svartmålat. En personaldörr mitt på fasaden är panelklädd och 
försedd med sparkbleck i svartmålad plåt. Brosteget är utfört i 
granit med urtag för ”skogaller”. Alla fönster och dörrar har 
omfattningar av brunmålat trä. 

 
Taket har en välvd, lutande form som på framsidan övergår i ett 
kraftigt utskjutande skärmtak med rundade hörn. Takets släta 
plåttäckning är ljust grågrön, taklisten är utförd i vit spånskiva. 
Skärmtakets undersida är klädd med likadan träpanel som 
fasaderna. Här finns fyra runda, vita armaturer med skålformiga 
lampkupor. En fyrkantigt bockad hängränna löper längs 
sydostfasadens takslut och ett stuprör finns i det östra hörnet. 
Dessa är utförda i brunmålad plåt. 

 
 

Interiör beskrivning 
 
Entréplanet är indelat i tre rum; kiosken mot norr, gatuköket mot 
väster och en långsmal korridor mot sydost. Golvet i alla rum är 
belagt med en beige, halkfri plastmatta. Väggarna är målade i en 
ljusgul nyans och taken är vitmålade. Ventilationstrummor ligger 
öppet under taket.  
 
Gatuköket är den minsta lokalen på entréplan och inredd med 
disk, stekbord och annan gatuköksutrustning. Kiosken har en 
likadan disk och är inredd med ett flertal väggfasta hyllor, läskkyl 
samt frysbox för glass. I korridoren finns ett pentry, tvättställ samt 
tre större frysboxar. 
 
Källaren, belägen under den ursprungliga huskroppen, utgörs av 
ett förrum, ett förråd, en personaltoalett och en städskrubb. 
Trappan ner till källaren, insatt vid om- och tillbyggnaden 1977, är 
utförd i lackad furu. Trappomslutande väggar är i övre delen av 
trappan målade i ljust gult. I nedre delen är de till hälften målade i 
grönt, till hälften i rosa, avdelad av en utsirad trälist målad i rosa.  
 
Källarplanet har ursprunglig golvbeläggning av brunrött klinker 
och socklar i likadant material. Taket är vitmålade och väggarna 
till 2/3 klädda med vitt kakel. Väggarna i förrummet, personal-
toaletten och städrummet har upptill kvar ursprunglig gul målning, 
medan förrådets väggar är vitmålade i senare tid. 
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Förrådet är inrymt i den tidigare herravdelningen och 
den trappa som tidigare ledde till herrarnas toalett finns 
kvar här. Övriga källarutrymmen är placerade i tidigare 
damavdelning där planlösningen är intakt, förutom att 
en dörr upptagits mot förrådet. Personaltoalett och 
nuvarande städskrubb är inrymda i de tidigare dam-
toaletterna.  

Källartrappan. Foto från övre plan. 
Nbm acc.nr 2006:157:07 
 

Tidigare trappa till herrtoaletten. 
Nbm acc.nr 2006:157:16  
 

Källaren rymmer de mest intakta interiörerna.
Nbm acc.nr 2006:157:12 

 
 
MATERIAL OCH KONSTRUKTION 
 
En ingående arbetsbeskrivning upprättad 9.1.1950 
ingår i entreprenadkontraktet. Informationen om 
byggnadskonstruktion och material som följer nedan, 
är uteslutande hämtad från denna. Vissa mindre 
avvikelser förekommer sannolikt mellan beskrivningen 
och det faktiska utförandet.  
 
Idag är många av de beskrivna ytskikten ändrade men 
exempelvis källarens golvbeläggning i Höganäsplattor 
och taktäckningen är desamma idag. I funktionsbygg-
nader som denna förändras interiör och inredning efter 
behov och krav. Så är fallet också här; exteriören är 
genomgående i mer ursprungligt utförande än interiö-
ren, trots att också denna renoverats och förändrats ett 
flertal gånger. 
 
 
Grundläggning och stomme 
 
Enligt beskrivningen utfördes alla betongarbeten med 
svensk E-cement. Grundmurar utfördes i betong och 30 
cm breda och 25 cm höga bottensulor placerades under 
bärande mellanväggar, mindre sulor placerades under 
icke bärande väggar.  
 
Socklar göts i betong i samband med uppförandet av 
grundmuren. Dessa ströks sedan två gånger med koin-
färg. Grundmurarnas yttersidor beströks med konst-
gjord asfalt och mastix och yttergrundmurar isolerades 
invändigt med 7 cm stenfiberplattor. Asfalterad papp 
placerades under alla syllar, underlag och träbjälkar 
som vilade på grundmur.  
 
Över hela källarvåningen utfördes armerade betong-
valv. Källargolv i betong göts på grusfyllning och 
belades med plattgolv. Innerväggar i källaren utfördes 
dels i betong, dels i 7 respektive 10 cm gasbetong-
plattor. I alla källarlokaler finputsades betong- och 
tegelytor med KC-bruk nr 1 och golv och socklar 
belades med Höganäsplattor nr 500 i cementbruk. De 
flesta källarväggar försågs med vita 15 x 15 cm 
keramikplattor i cementbruk. 
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Bjälklag ovan källare göts i betong och försågs med trägolv i 1 ¼ ” x 4” halvren furuplank. 
Bärande innerväggar utfördes i 2” torr, spontad plank och panelades samt försågs med 
masonitbeklädnad med symmetrisk indelning och öppna fasade fogar. Tak där det inte var 
betongvalv, inpanelades med 1” lag 1” slätspont.  
 
 
Exteriör: Material, konstruktion och ytskikt 
 
Takstolen utfördes i 2” x 7” virke, yttertak i panel av 1” spontat virke och takstolstassar 
avfasades och inkläddes med profilspontad panel. Taket samt evakueringsskorsten täcktes med 
galvaniserad, dubbelfalsad plåt. Yttertak, hängrännor, stuprör samt fönster- och dörrlistbleck 
oljades och ströks med blyvittsoljefärg bestående av en del rå och två delar kokt linolja. 

 
Ytterväggar försågs med profilspontad panel av ek utan skarvar, s.k. karosseripanel, spikad med 
galvaniserad spik. Skärmtak ovan entréerna kläddes på undersidorna med likadan spontad panel. 
Yttertrappor utfördes med betongtrösklar. Vid entréerna utfördes första brosteget i granit, 
huggningsgrad 2 och under ytterdörrarnas sidofoder infogades ca 5 cm höga stödfoder i granit. 
 
Entrédörrar från gården utfördes i teak eller ek med glasfyllning i maskinglas 5 mm och karmar 
av ek. Övriga dörrar utfördes släta. Dörrar i källaren bekläddes på båda sidor med hård masonit, 
kvalitet A, lackades samt fernissades och diktades med jutedrev. Dörrar i våningarna bekläddes 
på båda sidor med 4 mm kvistfri kryssfaner. Samtliga dörrar försågs med limmade, innotade 
kantlister och samtliga trösklar tillverkades av ek. Dörr- och fönsterfoder utfördes i ½” x 2” 
helrent virke med svagt rundade kanter. Entrédörrar försågs med sparkplåtar i rostfri plåt samt 
två förnicklade kullagergångjärn och dyrkfria, stadiga portlås med stolpe, slutbleck samt tryck- 
och nyckelskymt i mattförnicklad mässing. 
 
 
Interiör: Material, konstruktion och ytskikt  

 
Syllar, golvbjälkar, golvplank och utvändigt trä utfördes i furu. Trägolv fernissades. Samtliga 
snickerier ströks en gång med linolja och nya träytor grundades med tunn oljefärg. Snickerier 
målades med oljefärg, på vissa ytor blandad med 1/3 kinalack. Träväggar och tak i källaren 
bekläddes med hårda träfiberplattor.  
 
Betongväggar putsades och målades med oljefärg. Trapp och trapplan utfördes i stålslipad 
cement med kantskoning i stegframkant och urspårning för torkmatta. Ledstänger i källartrappa 
utfördes med rundjärn med smidda krokar ingjutna i betongväggen.  
 
Kiosken utfördes med tarkettgolv på underlag av hårda träfiberplattor, väggar målades med 
oljefärg och samtliga snickerier laserades och fernissades. Det bakre rummet utfördes med 
laserat och fernissat trägolv, laserade och fernissade snickerier samt innerväggar av oljefärgs-
målade träfiberplattor. Synliga järnarbeten in- och utvändigt ströks med blymönjefärg 
respektive blyvittsoljefärg. 
 
Utbygganden 1977 uppfördes i utförande lika befintlig byggnad, med trä som stommaterial, 
fasadbeklädnad i trä och yttertaksbeläggning i plåt.26

                                                 
26 Överkalix kommun, Tekniska kontoret: Tillbyggnad av kiosk Grelsbyn 3:12, bygglov beviljat 1977-10-13 
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Skadebild 
 
I stort är byggnaden i bra skick. Relativt mycket av originalmaterial och –detaljer finns kvar. 
Lacken på den runt 1998 utbytta panelen har dock börjat släppa i stora sjok på nordostgaveln 
och på sydvästgaveln är lackskiktet i det närmaste bortnött. Stupröret i östra hörnet har stora 
bucklor i plåten och är i behov av åtgärd.  
 
Interiört finns inga uppenbara åtgärdsbehov på entréplan där renoveringar är gjorda, medan 
ytskikt och material är mer slitna i källaren, främst beroende av att inga större renoveringar 
gjorts här och att de flesta ytskikt därför är ursprungliga. 
 
 
KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA VÄRDEN 
 
Överkalix Centrumkiosk är om- och tillbyggnaden till trots, mycket välbevarad i det att dess 
formspråk, material och färgsättning, i stort är densamma idag som när den uppfördes. Kioskens 
funktion är bevarad, om än delvis förändrad och utökad. De förändringar byggnaden genomgått, 
är utförda med beaktande av dess ursprungliga utförande och dess kulturhistoriska kvaliteter.  
 
Kiosken är placerad centralt i Bränna och har i ett halvt sekel utgjort en viktig och naturlig 
samlings- och mötespunkt. Dess centrala läge mitt på torget invid Storgatan, ger den också en 
viktig funktion i stadsbilden.  
 

 
Exteriör karaktärisering 
 
Byggnaden besitter påfallande arkitektoniska kvaliteter; omsorgsfullt utformad i en klassisk 
1950-talsmodernism utgör den ett värdefullt tidsdokument, specifikt över tidens kioskbyggnader 
och allmänt över tidens arkitektoniska omsorg också över de små byggnaderna och de små 
detaljerna. De välvda formerna i fasader och takkonstruktioner, den symmetriska fasadindel-
ningen och den enhetliga färgsättningen, ger den ett harmoniskt uttryck  
 
Överkalix Centrumkiosk är en till storleken oansenlig byggnad som genom sin omsorgsfulla 
utformning och uttrycksfulla formspråk, lyckas ta betydligt mycket mer plats i anspråk än vad 
som är betingat dess fysiska storlek.  
 
 
Interiör karaktärisering 
 
Källaren är på vissa sätt intressantare än övre plan, eftersom planlösning och ytskikt delvis är 
bevarade där. Samtidigt visar de genomgripande förändringarna i lokalerna på gatuplanet hur 
både behoven av och kraven och efterfrågan på dessa typer av lokaler och även de varor 
lokalerna kan erbjuda kunderna, har förändrats. Funktionen och utformningen har förändrats i 
kontexten av en större samhällsomvandling. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Otryckta källor 
 
Överkalix kommun, Tekniska kontoret: 
Handlingar Bränna 1:1, däribland  
Detaljplan för Del av Bränna 3:1, 4:3 m.fl., Överkalix kommun, Norrbottens län antagen 1997-08-
25, Laga kraft 1997-09-23 
Förslag till byggnadsplan för Överkalix kyrkoby Brännaområdet, Överkalix kommun, Norrbottens 
län upprättad och antagen 1959-61 
Tillbyggnad av kiosk Grelsbyn 3:12 bygglov beviljat 1977-10-13 
Uppförande av kiosk med toilettanordningar i Överkalix entreprenadkontrakt 1949/50 
Uppmätningsritning Kiosken torget Överkalix 1976-08-02 
 
Pressbyråns museum: 
Fastighetskort Pressbyrån Överkalix  
 
Lantmäteriet, AutoKa-Vy 3.0: Bränna 1:1 

 
www.pressbyran.se/pbweb/pressbyran.nsf/?Open 2006-07-05 
www.overkalix.se/overkalix/view.cfm?oid=1446 2006-05-18 
 
Informanter: 
Marietta Lassinantta och Yvonne Andersson, anställda Överkalix Centrumkiosk 2006-06-08 
Gotte Tellinger, Pressbyråns museum, Stockholm 2006-09-13 
Mats Tormod, tidigare stadsarkitekt i Överkalix 2006-07-25 
 
 
Tryckta källor och litteratur 
 
Norrländsk Uppslagsbok – ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. 
Fjärde bandet (1996). Umeå: Norrlands Universitetsförlag 
 
 
Foto Lina Karlsson, Norrbottens museum 8.6.2006 om inte annat anges. 
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