Nätverket för byggnadsvård i Västmanlands län
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007
Föreningens ändamål
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främst
inom Västmanlands län 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)

Sammanfattning
Under verksamhetsåret 2007 har föreningen drivit Ky-utbildningen i Byggnads och
industriminnesvård. Föreningen har erhållit ett nytt utställningsmaterial. Det tidigare, erhållet under
2006, hade en del brister som uppkommit vid tryckning. Båda utställningarna har turnerat på ett
antal platser i länet under året. Föreningen lät tillverka nya skärmar till den nya revidreade
utställningen.
Under hösten arrangerades en byggnadsvårdsmässa i samarbete med Skogsstyrelsen.
Inför denna framtogs en mässtidning liknande den som gjordes till mässan 2006.
I samarbete med Västmanlands läns museum arrangerades ett antal föreläsningar i god
byggnadsvård. Under året var föreningen värd för en kommunträff med brandsäkerhet som tema.
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
mureriarbeten i bageriet. Under året fick föreningen avslag på den ansökan som lämnats till
Riksantikvarieämbetet angående Tomtens bryggeri som arbetslivsmuseum.
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 (kulturdagarna i Hed).
Ky-utbildningen i Byggnads och industriminnesvård har under året förlagt delmoment i utbildningen
till Tomtens bryggeri.
Anläggningen har, under året, skötts och haft tillsyn av föreningens medlemmar. Huvudansvaret
har vilat på Mats Arnelind som också informerat styrelsen om aktiviteterna på Bryggeriet.

Folketsparksteatern
Den nedmonterade och uppmärkta byggnaden ligger under tak och plastskydd mellan
Johannisbergs Herrgård och Lövudden i Västerås. Då föreningens kontakt, Ola Vikström, i
Västerås stad varit tjänstledig har projektet legat i malpåse.

Föreläsningar
Den 8 november hölls en föreläsning om: “Hur man vårdar sitt värme och vattensystem”,
föreläsare var Christer Nordemo, vvs-teknisk journalist från Stockholm (har varit verksam på
Skansen).
Den 15 november hölls en föreläsning om: “Vilken uppvärmning är bäst i gamla hus” Föreläsare
var Roland Johnsson från Stockholm, energiexpert och byggnadsvårdare med eget företag I
branchen.
Den 11 november hölls en föreläsning om: “Gör husets klimatskärm mer energieffektiv”
Föreläsare var Bengt Adolfi, byggmästare och sakkunnig, från Stockholm. (Är verksam I Svenska
byggnadsvårds föreningen).
De kostnadsfria föreläsningarna hölls I hörsalen på Slottet I Västerås och var ett samarrangemang
mellan föreningen och Västmanlands läns museum. Varje föreläsningtillfälle lockade ett 50 tal
åhörare. Lena Wallin från föreningen och Anna Ahlberg från länsmuseet arbetade med detta
Visningar.
Under året har föreningen haft visning av Jämmerdalen på uppdrag av Länsstyrelsen i
Västmanland. Jämmerdalen är ett restaureringsprojekt på Tidön, Västerås, som drivs med medel
från länsstyrelsen. Föreningen lät publicera information om Jämmerdalen och visningen i
byggnadsvårdsbilagan som kom ut i samband med mässdagarna i september. Jämmerdalen
visades av ett antal föreningsmedlemmar den 15 september. Lars-Eric Johansson och Bertil
Bertilsson höll i visningen från föreningens sida.

Utbildning.
Under året har föreningen startat den elfte kursen i Ky-utbildningen i Byggnads- och industriminnesvård. Liksom 2006 var antalet ansökningar få men en omdisposition i läroplanen möjliggjorde för de sökande eleverna att börja utbildningen. Denna omdisponering innebar att de nya
eleverna fick börja en månad tidigare än beräknat.
Under hösten startade även detta år studiecirklar med tema ”Se om ditt hus”. Studiehandledning
fanns framtaget från Svenska byggnadsvårdsföreningen och UR (Utbildningsradion).
Studieförbundet Vuxenskolan är även denna gång samarbetspartner. Kurser har under året
genomförts i Fagersta/Norberg samt Västerås. Tommy Leek och Ing-Marie Pettersson Jensen
ansvarade för Fagersta/Norbergs cirkeln medan Lena Wallin ansvarade för den i Västerås.
I november företog styrelsen sin årligen återkommande kompetensutvecklingsresa. Denna gång
gick resan till världsarvet Rügen där många sevärdheter besöktes. I resan ingick ett antal guidade
turer i och utanför centralorten.

Byggnadsvårdsmässa
Den 9 och 10 september arrangerade föreningen en Byggnadsvårdsmässa på Johannisbergs
Herrgård i Västerås, den fjärde mässan i ordningen. Det hela var ett samarrangemang med
Skogsstyrelsens evenemang ”Skogens dag”. Byggnadsvårdsmässan hade 25-tal utställare, de
flesta med anknytning till länet. Publiken beräknas ha uppgått till ca 2000 personer.
Utställare/representerade på mässan var:
Aros Kultur och Byggnadsvård, Västerås. Av Jord, Fjugesta. Byggnadsvård & Hantverkstradition,
Sala. Byggnadsvård Mälardalen, Västerås. Ekeby snickeri och trapprenovering, Västerås.
Eskilstuna Kulturbeslag, Eskilstuna. Hantverksmagasinet, Västerås. HPS Aktiv Byggnadsvård,
Köping. J.O. Plåtslagar’n, Västerås. Ky-utbildningen i Byggnads och industriminnesvård, Västerås.
Litrum Byggnadsvård, Västerås. Residens Arkitektkontor, Västerås. Smeden Harry Hasso,
Stockholm. Skultunabyggen, Västerås. Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen, Västerås. Svanå
Bygg, Fredrik Åhnberg, Svanå. Timmerkusen, Allan Höglund, Surahammar. TSK-Golvslipning,
Västerås. Västmanlands Läns museum. Studieförbundet Vuxenskolan, Västerås. MA-Bygg,
Köping, Fransons byggnadsvård i Dalarna, .

På mässan visades också hantverk av skilda slag ex: Tjärbränning, lerklining, fönsterrenovering,
spåntaksläggning, smide m.m.
Fyra föreläsningar hölls varje dag.
Lars-Eric Johansson, Litrum Byggnadsvård - “Hitta historien om ditt hus”
Bertil Bertilsson, Byggnadsvård Mälardalen - “Vad är byggnadsvård”.
Erik Nordin, Hantverksmagasinet - “Allt om golv, läggning, ytbehandling och underhåll”.
Kristofer Strååth, Idé-Visualiseringar – “Bygga om och till i stil”.
Under mässdagarna erbjöds 2 timmar gratis rådgivning till nya medlemmar. Detta gav 18 nya
stödjande medlemmar.
På mässan fanns också Vandringsutställningen i god byggnadsvård uppställd.
Veckorna före 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.
De som planerade för att mässdagarna skulle kunna genomföras var: Lars-Eric Johansson,
Erik Nordin, Björn Söderström samt Lena Wallin.

Kommunaktiviteter
Under verksamhetsåret initierade föreningen en sammankomst i kommungruppen.
Kommungrupperna består av byggnadsvårdsintresserade tjänstemän från alla länets kommuner.
Intentionen var att två sammankomster skulle hållas under året. Fredrik Linder på
Riksantikvarieämbetet tillfrågades om ett möte där alla de kommuner som berördes av
bergslagssatsningen skulle inbjudas. Träffen skulle hållas på Stripa gruva där
byggnadsvårdseleverna från Ky-utbildningen, vid tillfället gjorde grupparbete. Tyvärr blev detta
möte förskjutet, för att sedan tappa i aktualitet och bordläggas. Föreningen ser det fortfarande som
en viktig sammankomst och skall arbeta för att detta möte kommer till stånd under 2008.
Den 8 november samlades kommungruppen i Sala kommun. Till mötet var, förutom kommunerna i
länet, även räddningstjänsterna inbjudna. Temat för mötet var “brandsäkerhetsarbete i
kulturklassad byggnadsmiljö”. Mötet hölls i Gustav Adolfsalen i Sala´s rådhus där Lars-Eric
Johansson från föreningen redogjorde för det brandsäkerhetsarbete som han, Bertil Bertilsson och
representanter för brandmyndigheten och Västerås stad genomfört i utvalda områden i Västerås.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen under 2007:
104 stödjande, 10 kommuner, 1 museum samt 28 företag. Sammanlagt 143 medlemmar.
Under året hade föreningen en årsstämma och nio protokollförda styrelsemöten.

Västerås den 18 februari 2008

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

