
100-årigt missionshus förstört vid häftig brand i Västerplana
Källa: Nya Tidnings Tidning 

I fredags återstod endast en rykande askhög av det som en gång varit Västerplana 
missionshus och nu senast Kinnekulle Konfektionshandel. Vid en häftig brand natten 
till fredagen totalförstördes hela huset och värden för omkring en halv miljon gick till 
spillo.

-Det blir en kännbar förlust för mig och familjen, säger ägaren Inge Johansson, 
eftersom försäkringen var för lågt satta. 
I huset fanns kläder och konfektionsvaror för cirka 300.000 kronor och dessutom 
förvarade familjen Johansson en mängd privata ägodelar i lägenheten på husets 
andra våning – Personliga saker som är oersättliga, fotoalbum, gåvor och mycket 
annat.

Släckningsarbetet blev dramatiskt eftersom brandkåren fick inrikta sig på att rädda 
kringliggande byggnader. Strax intill ligger stenhuggaregårdens lada, där halm och 
eldningsflis förvaras. Brandkåren hade också svårt att få fram tillräckligt med vatten 
och en branddamm och några brunnar i närheten tömdes snabbt.

Om brandorsaken kan vi bara gissa, säger Inge Johansson, Troligen har det uppstått
något överslag i en elektrisk fläkt eller några ledningar. De flesta av ledningarna i 
huset var av modern typ, men fortfarande fanns några gamla strömförande ledningar 
kvar, - Vi hade också två el-fläktar i gång, säger Inge, och ett överslag kan ju orsaka 
en brand, bland så mycket textilier.
- När jag kom hit efter larm från grannar var det omöjligt att ta sig in i lokalerna 
genom en våldsam rökutveckling.
Allt jag hann rädda var några skidor och en hundpulka som stod vid ytterdörren, allt 
annat blev lågornas rov, säger en dyster Inge Johansson.

--Strax innan brandkåren kom trodde vi att elden skulle kvävas, men när fönstren 
gick sönder och det kom in syre blossade elden upp.
Huset var byggt på slutet av 1870-talet och har användts till församlingens 
gudstjänster i ca 100 år. Sedan 1978 har Inge Johansson tillsammans med sin familj 
drivit Kinnekulle Konfektion.


