Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Verksamhetsberättelse för 2010
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:
Tommy Leek, ordförande
Lena Vallin, vice ordförande
Jenny Åhnberg, sekreterare
Leif Berggren, kassör:
Erik Nordin ordinarie
Ing-Marie Pettersson Jensen, suppleant
Åsa Lindberg, suppleant
Björn Söderström, suppleant
Allan Höglund suppleant
Gunnar Isacsson, suppleant

Sammanfattning
Under det gångna året har föreningen planerat och genomfört ett stort antal aktiviteter med avsikt
att främja god byggnadsvård i Västmanland. Med anledning av att länsstyrelsen nu kan ge bidrag
för åtgärder på flyttade hus har föreningen inlett ett nära samarbete med länets
hembygdsföreningar som har ett stort antal flyttade byggnader.
Föreningen har under året bedrivit informationsverksamhet i länet med utställningar, kurser och
föreläsningar. I samarbete med Västmanlands läns museum arrangerades två välbesökta
föreläsningar i god byggnadsvård.
En byggnadsvårdsmässa genomfördes i samarbete med Vallby friluftsmuseum.
Föreningen är medlem i Sveriges hembygdsförbund och har sitt säte i Västerås på Johannisbergs
Herrgård.
Föreningen har egen hemsida www.byggnadsvardvastmanland.se där presentationer av
kommande och tidigare aktiviteter redovisas. På hemsidan finns även en lista med presentationer
av medlemsföretag.
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Tomtens Bryggeri
Anläggningen har under året skötts av föreningens medlemmar. Diskussioner har förts om
försäljning av fastigheten men inget beslut har tagits. En artikel som ska ligga till grund för en
eventuell framtida försäljning har skrivits om anläggningen. Medel har sökts från länsstyrelsen för
att renovera uthuset under 2011.

Folkparksteatern
Den nedmonterade och uppmärkta byggnaden ligger under tak och plastskydd i skogsbacken
mellan Johannisbergs Herrgård och Lövudden i Västerås. Föreningen betalar fortfarande hyra till
Västerås kommun för platsen. Under året har Åsa Lindberg varit föreningens kontaktperson. Hon
har varit i kontakt med ansvarig på Västerås stad, Ola Wikström. Förslag har kommit på
uppsättning av byggnaden i Mälarparken, Björnön och Vallby friluftsmuseum. Inget beslut har tagits
ännu. Föreningsmedlemmar har under året sett till förvaringsplatsen för att förhindra skadegörelse.

Föreläsningar
Den17 augusti höll Bertil Bertilsson och Tommy Leek en föreläsning om tak för Västervåla
hembygdsförening. Förutom föreningens representanter medverkade även Anders Fransson från
Solvarbo Byggnadsvård & Timring från Dalarna. Föreläsningen, som var ett samarbete mellan
föreningen och hembygdsförbundet, besöktes av ett 25-tal personer.
Den 20-21 oktober deltog föreningens representanter Tommy Leek och Lena Vallin i ett
seminarium om modernismen i Bergslagen. Seminariet hölls i Sandviken. Lena Vallin sitter för
övrigt med i länsmuseets arbetsgrupp för modernismen i Västmanland.
Den 11 november hölls en inspirationsföreläsning om god byggnadsvård av Göran Gudmundsson,
grundare av centrum för byggnadsvård i Gysinge.
Den 18 november hölls en trädgårdsföreläsning om kulturväxter av Ann Nilsén, intendent på
Gävleborgs länsmuseum. Novemberföreläsningarna drog ca 70 åhörare vardera. Föreläsningarna
gjordes i samarbete med Västmanlands läns museum i de nya lokalerna på Karlsgatan 2 i
Västerås.

Kurser / Studiecirklar
Den 29 januari hölls fotokurs för föreningens medlemmar. Kursen hölls i Fagersta och Norberg och
avsåg fotografering med digitalkamera samt bildbehandling. Kursen hade 11 deltagare och
arrangerades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Den 11 augusti hölls en rödfärgskokningskurs i Harakers bygdegård. Bertil Bertilsson och Herbert
Sandner från föreningen höll i kursen, som gjordes i samarbete med hembygdsförbundet.
Under året hölls ett antal praktiska byggnadsvårdskurser på Färdestugan i Norberg. Samtliga av
dessa kurser blev fulltecknade. Kurserna arrangerades i samarbete med Studieförbundet
vuxenskolan och Norbergs kommun.
Den 8-9 maj hölls kurs i lerklining, den 22-23 maj hölls kurs i linoljefärgsmålning, den 1 och 8
augusti hölls fönsterrenoveringskurs och den 4-6 augusti hölls kurs i timmerlagning. Önskemål om
fler hantverkskurser har uppkommit så föreningen planerar för fler byggnadsvårdskurser på
Färdestugan under 2011.
Planering har även gjorts för kurser i gärdesgårdsstängning och marmorering.
Ansvariga för planering och genomförande har varit Tommy Leek och Ing-Marie Pettersson Jensen
från föreningen

Visningar / Studiebesök.
Den 13 april arrangerade föreningen en visning av Unna Katz hem i Surahammar. Byggnaden som
Unna låtit uppföra är flyttad och har en intressant historia, inte minst i nutid då det omöjliga blev
möjligt. Ett 20-tal personer deltog i visningen.
Den 14 augusti arrangerades visningar vid Färdestugan i Norberg där Tommy Leek bland annat
förevisade rödfärgskokning. Visningen lockade ett 30-tal besökare. I samband med detta visades
även Risbergs konstschakt, konstkanalen och Polhemshjulet. Evenemanget drog sammanlagt ett
60-tal besökare. Visningarna var ett samarbete mellan föreningen och Norbergs kommun.
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1-3 oktober gästades föreningen av byggnadsvårdsrepresentanter från Värmland. De fick guidade
visningar av pågående restaureringar av byggnaderna i Bråfors kulturreservat i Norberg, det
färdigrestaurerade luftbevakningstornet i Fagersta, området vid Mimerlaven i Norberg,
Gröndalsgruvan och Storgruvan i Klackberg, Thorshammars verkstad i Nordansjö, Polhemshjulet i
Kärrgruvan, Gruvmuseet och maskinhuset i Risbergsfältet samt Blyhyttan, sockenkyrkan,
bergsmansgården och Silvergruvan i Sala. De som guidade och visade var Peter Ström, Jarkko
Ikola, Tommy Leek, Lena Vallin och Leif Berggren, samtliga från föreningen.

Utställning:
Föreningen har två mobila utställningar om god byggnadsvård som under 2010 turnerade i och
utanför länet. Utställningen visades i samband med byggnadsvårdsmässan på Vallby
friluftsmuseum samt vid visningarna vid Färdestugan i Norberg. Utställningen ställdes även upp vid
kurser och föreläsningar på hembygdsgårdarna i Haraker, Kumla och Västervåla.

Studieresor:
I oktober företog styrelsen sin årligen återkommande kompetensutvecklingsresa. Inför resan
inbjöds även medlemsföretagen att delta. Denna gång gick resan till Kroatien, där många
sevärdheter besöktes. I resan ingick guidade turer till kulturhistoriskt intressanta platser. En
redovisning av resan kommer att göras på föreningens årsmöte 2011. Allan Höglund arrangerade
resan i samarbete med kontaktpersoner i Kroatien.

Byggnadsvårdsmässa
Den 5 september arrangerade föreningen en byggnadsvårdsmässa på Vallby friluftsmuseum i
Västerås. Arrangemanget sammanföll med museets egen skördefest. Det var den sjunde mässan
som föreningen arrangerade. Byggnadsvårdsmässan hade 10-tal utställare, de flesta med
anknytning till länet. Publiken på området beräknas totalt ha uppgått till ca 2000 personer.
Utställare/representerade på mässan var:
Aros Kultur & Byggnadsvård
3:12 Byggnadsvård
Eskilstuna kulturbeslag
Litrum Byggnadsvård
Manbergs Timmerhus
Multisol Träfiber AB
Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
RC Timmerhus
Svanå Bygg
Åsa Lindberg, Erik Nordin medverkade i arrangörsgruppen för mässan
På mässan visades också hantverk av skilda slag t.ex. fönsterrenovering, timring, och murning.
Folder:
Föreningens satsning på presentationsskriften ”Låt stå” har givit gott resultat. Skriften har
distribuerats till samtliga fullvärdiga medlemmar och har rönt stor uppskattning. Åtgången har varit
stor och under året planerades för att göra ett nytryck. Åsa Lindberg anlitades för att göra
förarbetet inför nytryckning.

Kommunaktiviteter
Under verksamhetsåret planerades för ett kommunmöte med temat bevarande av modernismens
bebyggelse. På grund av att modernismseminariet i Sandviken flyttades till oktober senarelades
datumet för det planerade kommunmötet till i början av december. När sedan kontakter togs med
den arrangerande kommunen visade det sig att omstruktureringar inom förvaltningen satte stopp
för mötet. Mötet kommer därför att skjutas upp till i början av 2011.
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Modernismen
Under 2010 har föreningen medverkat i möten och föreläsningar kring modernismen. Länsmuseet
har utarbetat allmänna riktlinjer för bevarande av modernismens bebyggelse, men mer kunskap
behövs i ämnet. Gärna också ett konkret objekt att arbeta kring. Lena Vallin har varit föreningens
representant på dessa möten

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen den 31/12 2010:
42 stödjande, 9 kommuner, 1 museum samt 34 företag. Sammanlagt 84 medlemmar.
Nya medlemmar under året: Byggnadsvårdsbutiken AB, Åsa Lindberg. 3:12 Byggnadsvård, Johan
Back

Möten
Under året hade föreningen en årsstämma och nio protokollförda styrelsemöten.
Samt ett antal arbetsmöten inför olika aktiviteter.
Styrelseledamöter har även deltagit i ett stort antal projektmöten med utomstående aktörer inom
kultur- och byggnadsvård.

Västerås den 10 januari 2011

Lena Vallin
Vice ordf.
Nätverket för byggnadsvård i Västmanland ekonomisk förening.

Byggnadsvård i Västmanland, Johannisbergs Herrgård, 725 91 VÄSTERÅS, tel 021-41 89 10
e-post: info@byggnadsvardvastmanland.se, Hemsida: www.byggnadsvardvastmanland.se

