Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Verksamhetsberättelse för 2011
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
Erik Nordin, vice ordförande
Johan Back, sekreterare
Lena Vallin, kassör
Åsa Lindberg, ordinarie
Ing-Marie Pettersson Jensen, suppleant
Anette Wiström, suppleant
Mikael Kruse, 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.
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.
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
Under vintern blev det frysskador på vattenpumpen samt en toalett, något som idag är åtgärdat.
Året började även med att en person visade intresse för att hyra Tomtens bostadshus, något som
senare ej blev av. Den artikeln som Tommy Leek skrev under föregående år har under året
skickats in till Byggnadskultur samt Gård och Torp, artikeln har ej publicerats i Gård och Torp.
Föreningens målsättning är fortfarande att Tomtens skall säljas och annons har även distribuerats
till Bryggeriföreningar runt om i Sverige. Föreningen har enats om ett utgångspris på 325 000 kr.
Reparationer har gjorts på uthuset delvis med ett bidrag från länsstyrelsen med 20 000 kr.

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. Inga beslut har tagits i ärendet.

Föreläsningar
Det har under året hållits två föreläsningar i samarbete med Västmanlands läns museum på
Karlsgatan 2 i Västerås. Den 10 november hölls en föreläsning om fukt, skadeinsekter och svamp i
hus. Föreläsare Johan Mattsson. 24 november hölls en föreläsning kring
byggnadsvårdsföreningens nya bok Energiboken. Föreläsare Bengt Adolfi.

Kurser / Studiecirklar
Under våren genomfördes en kurs i skötsel av järnspisar, kursen hölls på Vallby friluftsmuseum
och det var Nacka byggnadsvård som höll i kursen. Under 24-25 september genomfördes en kurs i
renovering av fönster av Åsa Lindberg i Norberg, Färdestugan.

Visningar / Studiebesök.
10-11 maj åkte 12 personer från nätverket på besök till Värmland för att besöka Värmlands
byggnadsvårds nätverk. Resan blev mycket lyckad.

Utställning:
Föreningen har under året flyttat sina lokaler från Johannisbergs herrgård till en ny lokal i Sala,
detta bland annat för att underlätta distributionen av byggnadsvårdsutställningen. Under året har
beslut tagits att utställningen skall tryckas på roll-ups, bidrag har även sökts för detta från
länsstyrelsen.
Byggnadsvårdsutställningen har under året visats vid fem tillfällen, under byggnadsvårdsmässan,
på Västerås flygplats, på Surahammars bibliotek, på Hallstahammars bibliotek samt hos Kent på
Multisol. Kent har för övrigt kvar en av de två utställningsexen i sina lokaler i Västerås.
Den andra byggnadsvårdsutställningen stod vid årets slut i Färdestugan i Norberg.

Studieresor:
I oktober företog styrelsen sin årligen återkommande kompetensutvecklingsresa. Inför resan
inbjöds även medlemsföretagen att delta. Denna gång gick resan till Edinburgh, där många
sevärdheter besöktes. I resan ingick guidade turer till kulturhistoriskt intressanta platser. En
redovisning av resan kommer att göras på föreningens årsmöte 2012.

Byggnadsvårdsmässa
Den 15 maj arrangerade föreningen en byggnadsvårdsmässa på Vallby friluftsmuseum i Västerås.
Det var den åttonde mässan som föreningen arrangerade. Byggnadsvårdsmässan hade 10-tal
utställare, de flesta med anknytning till länet. Under mässan hölls en föreläsning om god
byggnadsvård av Anders Franzen, föreläsningen besöktes av 15 åhörare. Efter föreläsningen
bjöds utställare på middag på värdshuset på Vallby.
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Utställare/representerade på mässan var:
3:12 byggnadsvård
Byggnadsvård och hantverkstradition
Byggnadsvårdsbutiken
Golvbutiken
Svanå bygg
Multisol Träfiber
Margareta Norin Forslund visar schablonmålning på rullgardin
Marie och Björn Söderström, fönsterrenovering.
Västerfärnebo mureri
Västerås möbelhantverk
Västmanlands länsmuseum
En smed
Åsa Lindberg, Erik Nordin, Mikael Kruse och Johan Back medverkade i arrangörsgruppen för
mässan. Nytt för i år var att vi använde oss mer av de befintliga husen på museet. Bland annat
visades fönsterrenovering, timring, läggning av golv och murning.
Folder:
Under året har skriften Låt stå! gjorts i nytryck och distribuerats till samtliga fullvärdiga medlemmar
och har rönt stor uppskattning. Åsa Lindberg anlitades för att göra förarbetet inför nytryckning.

Kommunaktiviteter
Under verksamhetsåret planerades det för att kommungruppen skall samlas kring de
kulturmiljöprogram som genomförts eller som kommer att genomföras. Arbetet med igångsättandet
av detta fortsätter in i 2012.

Modernismen
Under året har de planerade kommunmötena om modernismens bebyggelse lagts på is.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen den 31/12 2011:
42 stödjande, 9 kommuner, 1 museum samt 36 företag. Sammanlagt 86 medlemmar.
Nya medlemmar under året: Anette Wiström Byggnadsvårdskonsult, Vallby Friluftsmuseum,

Möten
Under året hade föreningen en årsstämma och sju 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. Utöver detta har fem Nätverksträffar
genomförts där bland annat medlemsföretag besökts av medlemmarna.
Nätverkets styrelse hade även en konferens på Karmansbo Herrgård under 29- 30 augusti.
Konferensens huvudsakliga uppgift var att specificera styrelsens arbetsuppgifter och
ansvarsområden under ett kalenderår.
Västerås den 4 mars 2012

Johan Back
Sekreterare
Nätverket för byggnadsvård i Västmanland ekonomisk förening.
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