Nätverket för byggnadsvård i Västmanland
Verksamhetsberättelse för 2013
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:
Fram till årsmötet den 17 juni 2013 var det följande styrelse:
Tommy Leek, ordförande
Åsa Lindberg, sekreterare
Björn Wadén, kassör:
Mikael Kruse, ledamot
Ing-Marie Pettersson Jensen, suppleant
Anette Wiström, suppleant
Tom Bergström suppleant
Gunnar Isacsson, suppleant
Lena Vallin, suppleant

Efter årsmötet den 17 juni 2013 var det följande styrelse:
Tommy Leek, ordförande
Erik Nordin, vice ordförande
Åsa Lindberg, sekreterare
Björn Wadén, kassör:
Anette Wiström, ledamot
Ing-Marie Pettersson Jensen, suppleant
Tom Bergström 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, och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnat kurser.
En byggnadsvårds- och trädgårdsdag har genomförts i samarbete med Vallby Friluftsmuseum.
Föreningen har under 2013 avsagt sitt medlemskap i Sveriges hembygdsförbund. Nätverket för
Byggnadsvård i Västmanland har sitt säte på Vallby Friluftsmuseum i Västerås. Nätverkets arkiv
finns i Sala.

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. Nätverket har även en facebooksida där medlemmarna själva kan lägga upp
information, se mer på www.facebook.com/pages/Nätverket-för-Byggnadsvård-i-Västmanland

Föreningen har under året genomfört:
Två föreläsningar om ”Dörrhandtag genom 300 år” i egen regi:
Dörrhandtag genom 300 år med Björn Wadén från Eskilstuna Kulturbeslag den 21 februari i
hörsalen på Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2 i Västerås och den 18 april i Västanfors
Hembygdsgård i Fagersta.

Två föreläsningar om god byggnadsvård i egen regi:
Skötsel av järnspisar med Fredrik ”Fritte” Lindström från Nacka Byggnadsvård den 28 september
på Vallby Friluftsmuseum och den 29 september på Västanfors Hembygdsgård i Fagersta.

Kurser i länet:
Fönsterrenovering på kvällstid mellan den 19 mars och 28 mars, vid fyra tillfällen. Kursedare: Åsa
Lindberg från Byggnadsvårdsbutiken AB och Sandra Gustafson från Stockumla gårdssnickeri.
Kursen hölls i Stockkumla, Västerås. Fyra st deltagare som lärde sig renovera sina egna
fönsterbågar och fick bland annat lära sig att värma bort färg, skära glas, kitta samt måla med
linoljefärg.
Timmerbygge13, 14, 20, 21 april med timmerman Johan Back från 3:12 Byggnadsvård på Vallby
Friluftsmuseum i Västerås.
Bygga gärdesgård 4 maj med Ingvar Pettersson på Vallby Friluftsmuseum i Västerås.
Lerklining och andra lerbyggemetoder 23 maj. Kursledare Michael Bergman.
Skifferläggningskurs 7-8 juni i Fröholmen, utanför Gäddeholm, Västerås. Kursledare: Jens
Ohlsson från Skiffertak AB i Hällefors. Kursens innehåll: Presentation av material och teknik samt
läggning av tak. Lärdom om vad och hur momenten ska göras och hantering av problem man kan
stöta på.
Lieslåtter Lär dig slå med lie 15 juni på Vallby Friluftmuseum. Kursledare: Nore Johansson
Fönsterrenovering på dagtid den 7, 14 och 21 november. Kursedare: Åsa Lindberg från
Byggnadsvårdsbutiken AB och Sandra Gustafson från Stockumla gårdssnickeri. Kursen hölls i
Stockumla, Västerås. Fyra st deltagare som lärde sig renovera sina egna fönsterbågar och fick
bland annat lära sig att värma bort färg, skära glas, kitta samt måla med linoljefärg.

Studiebesök i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningens länsombud:
Visning av Tenngjutargården Den 16 april visade Sten Vedmar tryckeriet på Vallby
Friluftsmuseum och demonstrerade konsten att trycka. Museitekniker Jonas Lindblom och
trädgårdsmästare Maria Löfgren berättade om iordningställandet av byggnaden Tenngjutargården
och borgarträdgården samt om de tankar och de val som tillämpades vid problemlösningen.

Byggnads- och trädgårdsvårdsdag 19 maj i samverkan med Vallby Friluftsmuseum.
Friluftsmuseet hade egna arrangemang i anslutning till dagen. Från nätverket deltog följande
företag med information och rådgivning:
Eskilstuna Kulturbeslag, Byggnadsvårdsbutiken, Industrimminesvård Bergslagen, Berggren

Byggnadsvård, Woodisol, 3:12 Byggnadsvård, bytagolv.se och Nätverket själva.
Hantverk & Byggnadsvård på Abrahamsgården i Norberg den 7 september
Hantverk, försäljning, prova på, hantverkare i arbete. Byggnadsvård - Rådgivning och visning, golv,
beslag mm. Höstmarknad - Närodlat och lokalproducerat.
Deltagare från Nätverket:
Anette Wiström Byggnadsvårdskonsult
Byggnadsvårdsbutiken
Byta golv
Eskilstuna Kulturbeslag
Norbergs kommun
Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland
Evenemanget var ett samverkansprojekt mellan Abrahamsgårdens olika
verksamheter/entreprenörer, Nätverket Byggnadsvård i Västmanland, Norbergs Kommun och
Leader Bergslagen

Styrelsens kompetenshöjande resa
En kompetenshöjande resa i kombination med konferens med verksamhetsplanering för styrelsen
företogs till Finland den 16-19 oktober. Vi besökte bl a Byggnadsapoteket, Svartå slott, Fiskars
bruk och rundvandring i Ekenäs och Hvitträsk.

Rådgivning till allmänhet och entreprenörer. Spridd verksamhet under året via telefon och
e-post.

Nätverksträffar
Föreningen har haft flera tillfällen då medlemmarna träffats och utbytt erfarenheter:
Den 31 januari visade Fredrik Åhnberg från Svanå Bygg ett pågående arbete med att lyfta lador
70 cm, i Munga. 4 deltagare.
Den 26 februari i hörsalen på Västerås Stadsbibliotek där Lars-Eric Johansson guidade oss
genom utställningen ”Ångkraftverket – dåtid, nutid, framtid”. Antal deltagare 8-10 st.
Den 5 mars ägde träff nummer två rum med ärtsoppa och punch på Johannisbergs herrgård.
Herbert Sandner och Lars- Eric Johansson redogjorde för ett projekt med varmsam renovering på
Hagbyholms gård.
Den 2 maj gjordes en heldagsutflykt i tre län. Besök skedde på följande ställen: Pelarsalens grova
furor i Tärnsjö, Wetterlings yxfabrik i Storvik och de stora vattenhjulen i Korså bruk. Antal deltagare
8 st.
Den 28 maj besökte medlemmarna Gäddeholm; ett kommunalt naturreservat där restaurering
pågår av det som återstår av det gamla tegelbruket, parken och trädgårdarna.
Vallby Friluftsmuseums trädgårdsmästare Maria Löfgren höll i rundvandringen i parken,
trädgårdarna och i orangeriet. Fika därefter. Ca fem st deltagare.

Folkparksteatern
Den nedmonterade och uppmärkta byggnaden ligger fortfarande under tak och plastskydd i
skogsbacken mellan Johannisbergs Herrgård och Lövudden i Västerås. Föreningen betalar
fortfarande hyra till Västerås kommun för platsen. Annonsering för att hitta en köpare till denna har
pågått under året och flera intressenter har hört av sig.

Informationshäfte
Föreningens presentationsskrift ”Låt stå” har distribuerats till samtliga fullvärdiga medlemmar och
ett antal turistbyråer, museer och kommuner. Upplagan som trycktes 2011 har nu tagit slut varför
uppdatering och nytryckning planeras.

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 36 fullvärdiga medlemmar och 35 stödmedlemmar.

Möten
Under året har föreningen haft årsstämma den 17 juni samt att styrelsen har hållit 10 st
protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten inför olika aktiviteter. Styrelsen har också
genomfört en konferens för planering av föreningens och styrelsens aktiviteter.
Västerås den 8 april 2014
Nätverket för byggnadsvård i Västmanland ekonomisk förening.

.

