Nätverket för byggnadsvård i Västmanlands län
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006
Föreningens ändamål
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
främst inom Västmanlands län främja 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)

Sammanfattning
Under verksamhetsåret 2006 har föreningen drivit Ky-utbildningen i Byggnads och
industriminnesvård. Föreningen har, i samarbete med ett antal av medlemmarna samt
Forsviks industriminnen, låtit tillverka en byggnadsvårdsutställning. Utställningen har turnerat
på ett stort antal platser i länet under året.
Under hösten arrangerades en byggnadsvårdsmässa i samarbete med Skogsstyrelsen.
Inför denna framtogs en mässtidning liknande den som gjordes till mässan 2005.
I samarbete med Västmanlands läns museum arrangerades ett antal föreläsningar och en
temadag i god byggnadsvård. Liksom tidigare år initierades ett antal kommunträffar.
Föreningen deltar även aktivt med studieledare och kunskap i studiecirklar i byggnadsvård
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningen har även förvaltat och skött
Tomtens Bryggeri i Bysala och hållit ett vakande öga på den nedmonterade folkparksteatern.
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.

Tomtens Bryggeri
Aktiviteterna under året å Tomtens bryggeri har koncentrerats till fönsterrenovering och
mindre mureriarbeten. Utöver detta har en inventering av processutrustningen i bryggeriet
gjorts. Med denna inventering som underlag söktes under våren bidrag hos
Riksantikvarieämbetet i syfte att skapa ett arbetslivsmuseum.
Kontakt har tagits och besök har gjorts på Arboga bryggerimuseum (16 juni).
Bryggeriet har haft studiebesök av en bryggarmästare från Grebbestad. Denna påpekade att
processutrustning och lokaler lämpar sig bra för bryggeriverksamhet.
Leif Berggren har varit antikvarisk kontrollant för de arbeten som utförts på Tomtens
bryggeri.
Under två dagar i juli hölls öppna visningar och guidningar på Tomtens bryggeri, detta
gjordes i samarbete med den lokala hembygdföreningen i Hed.
Anläggningen har skötts och haft tillsyn av föreningens medlemmar under året.
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Folketsparksteatern
Den nedmonterade och uppmärkta byggnaden ligger under tak och plastskydd mellan
Johannisbergs Herrgård och Lövudden i Västerås. Dialog förs med Västerås stad om
teaterbyggnadens vidare öden.

Föreläsningar
Den 14 februari hölls en föreläsning om svamp och mögel. Föreläsare var Aime Must från
företaget Aimex i Stockholm.
Den 28 februari hölls en föreläsning om skadeinsekter. Föreläsare var experter från Statens
lantbruksuniversitet i Uppsala.
Bägge föreläsningarna hölls i hörsalen på Slottet och var ett samarrangemang med
Västmanlands läns museum. Föreläsningarna drog tillsammans cirka 50 åhörare.
Den 15 mars hölls en föreläsning om linoljefärg och traditionell målningsteknik för ungefär 50
åhörare från Västerås stads fastighetsförvaltning. Föreläsare var målarmästare Herbert
Sandner och föreläsningen hölls i fastighetsförvaltningens snickeri på Bäckby i Västerås.
Under verksamhetsåret arrangerades den 21 oktober i samarbete med Västmanlands läns
museum en temadag där utställare och föreläsare inbjöds att medverka.
Utställarna var:
Aimex. Aime Must, Anticimex, Sam Hamberg, Aros Kultur och Byggnadsvård, Björn
Söderström, Byggnadsvård i Dalarna, Stefan Östberg. Byggnadsvård Mälardalen, Bertil
Bertilsson. Hantverksmagasinet, Erik Nordin, Ky-utbildningen i Byggnads- och
industriminnesvård, Markprodukter i Västerås AB, Lars Brodin, Mellbins snickerifabrik
AB, Nordea, Residens Arkitektkontor, Mark Schultz, Studieförbundet vuxenskolan,
Svensk fastighetsförmedling, Sakkunnig i Trädgårdsvård, Lars-Åke Engman, Wibo Färg,
Dan Hansen / Målarmästare Herbert Sandner, Villaägarna region mitt..
Föreläsarna var:
Bertil Bertilsson, ordf. i Byggnadsvård i Västmanland – Allmän byggnadsvård
Kristoffer Strååt, Residens arkitektkontor – Bygga om och till
Sam Hamberg, Anticimex – Byggdoktorn har ordet
Dan Hansen, Wibo Färg – Traditionella färger och färgsättning
Stefan Östberg, Byggnadsvård i Dalarna – Isolering av äldre hus
Lars Brodin, Markprodukter i Västerås AB – Fuktproblem, uppkomst och åtgärd
Aime Must, AIMEX – Svamp i våra hus
Erik Nordin, Hantverksmagasinet – Allt om trägolv, läggning och ytbehandling
I samband med temadagen visades UR:s tv-program ”Se om ditt hus”.
Vandringsutställningen i god byggnadsvård var uppställd i utställarlokalerna. Länsmuseet
anordnade två slottsvisningar under dagen. Länsmuseets butik och kafé var öppet under
hela temadagen.
Temadagen drog ca 170 besökande.
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Utbildning.
Under året har föreningen startat den tionde kursen i Ky-utbildningen i byggnads- och
industriminnesvård. Få ansökningar lämnades in men beslut togs så småningom om att
starta med endast 16 elever (minst 20 är önskvärt). Annonser och marknadsföring pågick in i
det sista och kursstarten blev förskjuten till november månad.
Under hösten startade studiecirklar med tema ”Se om ditt hus”. Studiehandledning fanns
framtaget från Svenska föreningen för byggnadsvård och UR (Utbildningsradion).
Studieförbundet vuxenskolan visade intresse för att starta studiecirklar och föreningen ställde
upp med handledare. En kurs startade i november i Västerås och en dito i Köping är på
planeringsstadiet.
I november företog styrelsen sin årligen återkommande kompetensutvecklingsresa. Denna
gång gick resan till världsarvet Riga där många sevärdheter besöktes. I resan ingick ett antal
guidade turer i och utanför stadskärnan. Resans högsta punkt uppnåddes vid ett sent besök i
den monumentala byggnad som inhyser Lettlands vetenskapsakademi.

Byggnadsvårdsmässa
Den 9 och 10 september arrangerade föreningen en Byggnadsvårdsmässa på
Johannisbergs Herrgård i Västerås, den tredje mässan i ordningen. Det hela var ett
samarrangemang med Skogsstyrelsens evenemang ”Skogens dag”. Byggnadsvårdsmässan
hade 19 utställare, de flesta med anknytning till länet. Publiken beräknas ha uppgått till ca
2000 personer.
Utställare på mässan var:
Mellbins snickeri AB, JO Plåtslagar´n, Termoträ; TSK-Golvslipningar, Eskilstuna
kulturbeslag, Aros Kultur och Byggnadsvård, Hantverksmagasinet. Timmerkusen AB.
Svanå Bygg, Stenbackas fönsterrenoveirng, Logosol, Västmanlands läns museum, Stiftelsen
kulturmiljövård, MA-Bygg, Residens arkitektkontor, Studieförbundet vuxenskolan. Kyutbildningen i Byggnads- & industriminnesvård. Fransons byggnadsvård i Dalarna, Västerås
slöjdarförening.
På mässan visades också hantverk av skilda slag ex: Tjärbränning, lerklining,
fönsterrenovering, spåntaksläggning, smide och sågning med solosåg.
Under mässdagarna erbjöds 2 timmar gratis rådgivning till nya medlemmar.
På mässan fanns också Vandringsutställningen i God byggnadsvård uppställd.
I anslutning till mässan distribuerades en mässtidning som delvis bestod av allmän
byggnadsvårdsinformation och delvis av mässinformation. Mässtidningen trycktes i 5000 ex
och distribuerades till/via kommuner (bibliotek, turistinformationer), lokala företag och
privatpersoner.

Kommunaktiviteter
Under verksamhetsåret initierade föreningen tre sammankomster i kommungruppen.
Kommungrupperna består av byggnadsvårdsintresserade tjänstemän från alla länets
kommuner.
Den 16 mars samlades gruppen i Heby kommun. Valet av besökskommun torde ha grundat
sig på att Heby kommun från och med kommande årsskifte skulle tillhöra Uppsala län. Mötet
hölls i Heby folkets hus
Den 25 april hölls ett kommunmöte på Slottet i Västerås.
Den 17 oktober samlades mötesdeltagarna på Nyströmska gården i Köping.
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Medlemmar
Under året fick föreningen nöjet att hälsa följande medlemmar välkomna till föreningen:.
Aros Kultur och Byggnadsvård i Västerås
Öbergs Färghus AB, Västerås
Träfiber i Hus AB, Västerås
Stiftelsen Kulturmiljö i Mälardalen, Västerås
Under året hade föreningen en årsstämma och åtta protokollförda styrelsemöten.
Antalet medlemmar i föreningen under 2006:
79 stödjande, 10 kommuner, 1 museum samt 28 företag. Sammanlagt 118 medlemmar.

Västerås den 26 mars 2007

Lena Wallin
Vice ordf.
Nätverket för Byggnadsvård i Västmanlands län ekonomisk förening.
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