Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Verksamhetsberättelse för 2008
Föreningens ändamål
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främst
inom Västmanland verka för byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande genom att:
• sprida kunskap om metoder för och exempel på seriös byggnadsvård.
• förmedla kunskap, varor och tjänster från marknadens experter och företag.
• sälja kunskap, varor och tjänster.
Föreningens medlemmar deltar i den ekonomiska verksamheten bl a genom att på kommersiell
basis tillhandahålla kompetens och därmed vidga den för medlemmarna gemensamma
marknaden. (utdrag ur föreningens stadgar §2)

Styrelsens sammansättning har under året varit:
Bertil Bertilsson, ordförande
Lena Vallin, vice ordförande
Jenny Åhnberg, sekreterare
Leif Berggren, kassör:
Erik Nordin ordinarie
Ing-Marie Pettersson Jensen, suppleant
Tommy Leek, suppleant
Björn Söderström, suppleant
Mats Arnelind, suppleant
Gunnar Isacsson, suppleant

Sammanfattning
Under föreningens årsstämma klubbades förslaget som väcktes vid förutvarande stämma att ändra
namnet från Nätverket för byggnadsvård i Västmanlands län, till Nätverket för byggnadsvård i
Västmanland. Under verksamhetsåret 2008 har föreningen drivit Ky-utbildningen i Byggnads- och
industriminnesvård. Föreningen har under året bedrivit informationsverksamhet i länet med
utställningar, kurser och föreläsningar. Föreningen deltar även aktivt med studieledare och
sakkunniga i studiecirklar om byggnadsvård tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. I
samarbete med Västmanlands läns museum arrangerades ett antal föreläsningar i god
byggnadsvård. Hemsidan har fått en ny utformning. En informationsbroschyr om föreningen har
framställts. Under sommaren planerades för ett byggnadsvårdsläger på Aggarön. Kommunmöte
hölls i Arboga, där Sven-Olov Ahlberg föreläste om betong. Studiebesök genomfördes på
Eskilstuna kulturbeslag. En byggnadsvårdsmässa genomfördes i samarbete med Vallby
friluftsmuseum. Föreningen har väckt frågan om byggnadsminnesförklaring av Tomtens bryggeri,
som föreningen också äger och förvaltar. Bryggeriet visades av föreningsmedlemmar i samband
med kulturhusens dag.
Under året har rådgivning i byggnadsvårdsfrågor tenderat att bli en allt större del av föreningens
arbete. Många privatpersoner ringer och vill ha råd, sälja/köpa byggmaterial eller fråga om var det
finns lämplig kompetens i länet. Föreningen sökte under året medlemskap i Sveriges
hembygdsförbund.

Tomtens Bryggeri
Ky-utbildningen i Byggnads- och industriminnesvård har under året förlagt delmoment i
utbildningen till Tomtens bryggeri. Under året väckte föreningen frågan om byggnadsminnesförklaring för Tomtens bryggeri. Under ”Kulturhusens dag – smaka på husen” den 14 september
bjöd Lena Vallin och Jenny Åhnberg 20 personer på svagdricka och bröd vid bryggeriet. Visningar
av anläggningen gjordes också i anslutning till denna aktivitet. Anläggningen har under året skötts
av föreningens medlemmar. Huvudansvaret har vilat på Mats Arnelind och Peter Ström som också
informerat styrelsen om aktiviteterna på Bryggeriet.

Folkparksteatern
Den nedmonterade och uppmärkta byggnaden ligger under tak och plastskydd mellan
Johannisbergs Herrgård och Lövudden i Västerås. Kontakt har tagits med Ola Wikström på
Västerås stad för att utröna folkparksteaterns vidare öden. Inga framsteg gjordes under 2008.
Föreningsmedlemmar har under året sett till förvaringsplatsen för att förhindra vandalisering och
skadegörelse.

Föreläsningar
Den 6 november hölls en föreläsning om ”Färgsättning i hem”.
Föreläsare var Berit Bergström, VD på Färgskolan, Stockholm.
Den 13 november hölls en föreläsning om ”Interiörer förr och nu”.
Föreläsare var Anders Franzén, byggnadsantikvarie från Uppsala.
Den 20 november hölls en föreläsning om ”Tapeter i svenska hem mellan 1750-1980”.
Föreläsare var Ingela Broström från Gävle, författare till Tapetboken.
De kostnadsfria föreläsningarna hölls i hörsalen på Slottet i Västerås och var ett samarrangemang
mellan föreningen och Västmanlands läns museum. Varje föreläsningstillfälle lockade ett 60-tal
åhörare. Lena Vallin från föreningen och Anna Ahlberg från länsmuseet var ansvariga för dessa
evenemang.

Visningar.
Under året hade föreningen inga visningar av kulturbyggnader.

Utbildning.
Under året har föreningen drivit Ky-utbildningen i Byggnads- och industriminnesvård. Kurs nr. 10
avslutade sina 2-åriga studier den 25 september med ett guidat besök på Mälsåkers slott utanför
Strängnäs. Kurs 11 med 10 deltagare fortsatte med modul 1 och 4, allt enligt den tidigare
omdisponerade läroplanen. Under de senast två åren har elevansökningarna till utbildningen
minskat, troligen till följd av högkonjunktur och att utbildningsbehovet blivit tillgodosett i
Mellansverige. Föreningen vände sig därför till andra utbildningssamordnare för att efterhöra
intresset av att ta över huvudmannaskapet och driva utbildningen vidare. Det fanns då ett intag
kvar som var beviljat från Ky-myndigheten. Kontakt togs med Västerås stad, utan resultat. Däremot
kontaktades föreningen av Partille kommuns gymnasieförvaltning som var intresserade. Kontakter
knöts och information utbyttes, vilket resulterade i att Partille kommun driver utbildningen vidare.
Elever från utbildningen samt tidigare föreläsare har kontaktats för att vara Partille kommun
behjälplig med utbildningen som startade i september 2008 med ett 20 tal elever.

Studiecirklar/resor
Under våren startade även detta år studiecirklar med tema ”Se om ditt hus”. Studiehandledning
finns framtagen genom Svenska byggnadsvårdsföreningen och UR (Utbildningsradion).
Studieförbundet Vuxenskolan är även denna gång samarbetspartner. Kurs har under året
genomförts i Västerås. Tommy Leek och Ing-Marie Pettersson Jensen förberedde för praktiska
studiecirklar i Fagersta/Norberg området. Lena Wallin ansvarade för studiecirkeln i Västerås.
I oktober företog styrelsen sin årligen återkommande kompetensutvecklingsresa. Denna gång gick
resan till S:t Petersburg, där många sevärdheter besöktes. I resan ingick ett antal guidade turer
bl.a. till Eremitaget, Peter-Paulfästningen och såväl Sommar- som Vinterpalatset.
En studieresa för föreningsmedlemmar gjordes den 5 november till Eskilstuna Kulturbeslag i
Eskilstuna. Ägaren Björn Wadén guidade runt i sina verkstäder och informerade om företaget.
Besök gjordes även hos fönsterhantverkare Alf Johansson, Eskilstuna.
Den 5 december hölls en timringskurs på Johannisbergs Herrgård för entreprenörer. Kursledare
var Allan Höglund med företaget Timmerkusen. Kursen hade ett tiotal deltagare.

Byggnadsvårdsmässa
Den 7 september arrangerade föreningen en byggnadsvårdsmässa på Vallby friluftsmuseum i
Västerås. Museet firade samtidigt skördefest. Det var den femte mässan som föreningen
arrangerade. Byggnadsvårdsmässan hade 15-tal utställare, de flesta med anknytning till länet.
Publiken på området beräknas totalt ha uppgått till ca 2200 personer.
Utställare/representerade på mässan var:
Aros Kultur och Byggnadsvård, Västerås.
Byggnadsvård & Hantverkstradition, Sala.
Byggnadsvård Mälardalen, Västerås.
Ekerby snickeri och trapprenovering, Västerås.
Eskilstuna Kulturbeslag, Eskilstuna.
Hantverksmagasinet, Västerås.
L-G´s Snickeritjänst, Västerås
J.O. Plåtslagar’n. Västerås
Kungsuddens Rör, Ramnäs
Multisol träfiber AB, Västerås.
Smeden Harry Hasso, Stockholm.
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen, Västerås.
Svanå Bygg, Svanå.
Västmanlands Läns museum.
På mässan visades också hantverk av skilda slag t.ex. fönsterrenovering och smide.
Fyra föreläsningar hölls av nedanstående föreläsare:
Bertil Bertilsson, Byggnadsvård Mälardalen - “Allmän byggnadsvård”.
Erik Nordin, Hantverksmagasinet - “Allt om golv, läggning, ytbehandling och underhåll”.
Under mässdagarna erbjöds två timmar gratis rådgivning till nya medlemmar. Detta gav två nya
stödjande medlemmar.
På mässan fanns också vandringsutställningen i god byggnadsvård uppställd.
De som planerade för att mässdagarna skulle kunna genomföras var: Erik Nordin,
Björn Söderström samt Lena Vallin.

Kommunaktiviteter
Under verksamhetsåret initierade föreningen en (1) sammankomst i kommungruppen.
Kommungrupperna består av byggnadsvårdsintresserade tjänstemän från alla länets kommuner.
Den 17 april hölls kommunmöte i Arboga med tema ”Hur restaurerar vi våra äldre
betongkonstruktioner?”. Föredragshållare var Sven-Olov Ahlberg från Kulturbyggnadsbyrån. Mötet
var välbesökt med ca 25 deltagare. Önskemålet för kommande möte var att beröra tillgänglighet i
kulturbyggnader.

Modernismen
Under 2008 har föreningen medverkat i möten kring modernismen. Länsmuseet gör för närvarande
en förstudie i ämnet.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen den 31/12 2008:
66 stödjande, 10 kommuner, 1 museum samt 28 företag. Sammanlagt 100 medlemmar.
Ny medlem under året: Kungsuddens rör, Ramnäs.

Möten
Under året hade föreningen en årsstämma och sju protokollförda styrelsemöten.
Samt ett antal arbetsmöten inför olika aktiviteter.

Västerås den 9 mars 2009

Lena Wallin
Vice ordf.
Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland ekonomisk förening.

