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Motion till 2018 års årsmöte för Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningens framtida arbete
Jag har länge frågat mig varför Svenska byggnadsvårdsföreningen syns så lite för den breda
allmänheten. Det är i alla fall det intryck jag har som medlem, intresserad lekman, hyfsad
omvärldsbevakare och någon som rör sig i olika sammanhang. Nedanstående förslag ska ses
som förslag och uppmuntran och dessa ger jag utifrån respekt för dem som tar sig tid och
möjlighet att vara länsombud och för er som arbetar på andra poster i föreningen. Allt kostar
tid och pengar men jag tror att föreningen måste synas mer hos gemene man, de ännu
okunniga, minst lika mycket som den engagerar de redan frälsta. Följande förslag är kanske
orealistiska men hellre att de diskuteras och avslås än ligger gömda i byrålådan.
1. Gjorde föreningen reklam för sig genom att på nationellt plan uppmärksamma sitt 40årsjubileum? Skrevs det någon debattartikel om rivningshysteri och byggnadsvård i
allmänhet, som gick ut i landets alla morgontidningar, där det också påtalades att föreningen
arbetat för detta i 40 år? Såg man till att bli intervjuad i lämpliga medier? Annonserade man
i lämpliga medier? Syntes man extra mycket i andra offentliga sammanhang?
2. Hur är det med debattartiklar och insändare i allmänhet? Jag ser att det arkiverats en hel
del sådana på hemsidan men jag vet inte hur det ser ut runtom i landet, vad länsombuden
skriver, då jag inte läser alla tidningar. Jag kan dock inte minnas att jag stött på särskilt
många texter signerade av föreningen under de senaste 20 åren då jag varit en flitig
tidningsläsare av flera tidningar, större och mindre.
Jag tror det hade varit bra om någon, högre instans eller olika länsombud, skrev förslag på
debattartiklar och insändare, av allmän karaktär och som är aktuella för hela landet. Dessa
skulle sedan gå ut till länsombuden för dem att publicera i sina lokaltidningar och liknande.
Texterna skulle ju också gå att anpassa eller komplettera med lokala spörsmål. I texterna bör
det föras fram argument, fakta och förklaringar på ett begripligt sätt. Allmänna uppslag är
naturligtvis obefintligt underhåll, rätt underhåll, fönster/dörrbyte, rivningar, återbruk,
historisk kontinuitet, statens och kommuners inställning – underhåll, utmärkelser, tillsatta
tjänstemän och inventeringar av kommunalt ägda fastigheter – de borde vara förebilder,
hantverksutbildningar, m.m. När något särskilt händer borde det så snabbt som möjligt
skrivas en text där föreningen uttalar sig och förklarar sin ståndpunkt. Det kan gälla t.ex. den
aktuella frågan om återbruk av äldre vedspisar, rivningshotade fastigheter, utförsäljning av
fastigheter.
Medlemmar kan naturligtvis också bidra med utkast till dessa artiklar och insändare.
Uppmuntra medlemmar att skicka in sina artiklar och insändare för arkivering och
inspiration till andras skrivelser.
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3. Nya länsombud borde höra av sig till sina lokaltidningar och föreslå en artikel. Förutom
att uppmärksamma att det finns länsombud påminner man om föreningens verksamhet och
syfte. Detsamma gäller om en särskilt intressant aktivitet genomförs.
4. Marknader liksom mässor för t.ex. bostäder, gymnasie/universitetsval är vanligt
förekommande i vårt land. Här borde föreningen visa upp sig och det är bara fantasin som
sätter gränser för hur och med hjälp av vad. Det kan t.ex. finnas informationsblad och
affischer om byggnadsvård, föreningen, lokal verksamhet, läger, yrkesmöjligheter,
utbildningar, butiker och hantverkare i länet. Böcker och tidskrifter till salu och att titta i.
Fotoalbum där renoveringsprocesser och liknande kan följas. Färgprover, materialprover,
färgsättningsförslag, bilder på lokal arkitektur, före- och-efter-bilder. Möjlighet att skaffa
medlemskap. Länsombuden bör få hjälp att genomföra detta av andra medlemmar.
Professionella byggnadsvårdare och hantverkare av olika slag bör uppmuntras att ställa ut på
samma marknader men i egen regi.
5. Hur ofta håller länsombuden föredrag, diskussionstillfällen eller guidningar för andra än
medlemmar/intresserade? Man bör bjuda in sig själva till olika sammanhang, t.ex. berörda
kommunala instanser, hembygdsföreningar, konst- och kulturföreningar,
fastighetsägarföreningar, museum.
Här kan föreningen också tillhandahålla utkast till manus med färdiga argument och tekniska
förklaringar. Medlemmar kan naturligtvis också bidra med utkast till dessa manus.
6. Länsombuden bör medverka och uttala sig på samrådsmöten och dylikt som berör
rivningar eller förändringar av äldre fastigheter och miljöer.
7. Information och inspiration via affischer och föredrag till gymnasister, särskilt de som går
följande program; relevanta hantverksprogram, konst-estetiska, natur-teknik, samhällsvetare.
Inom framför allt dessa program hittar man framtida hantverkare, konservatorer, arkitekter,
ingenjörer, kemister, antikvarier, historiker, arkeologer, konst- och kulturvetare, politiker och
opinionsbildare.
8. Om något evenemang arrangerat av länsombuden infaller under semestertider bör man
försöka få in det i kommunens turistbroschyrer och kalendrar.
9. Följande är kanske inte genomförbart från föreningens håll men det vore bra med ett TVprogram i hus/renoveringsgenren där man tar ett helhetsgrepp om
en nergången fastighet, följer arbetet från början till slut och förklarar, extremt pedagogiskt
och förekommer alla följdfrågor och motargument, allt som genomförs. Duttandet i de
program och inslag som visats på senare år är bättre än inget, men helhetsgreppet uteblir.
Felaktigheter och mardrömsscenarier som visas i allmäna renoveringsprogram bör inte stå
oemotsagda.
Det finns säkerligen mer man kan göra, men ovanstående är sådant jag undrat om det
förekommer. Om det inte gör det tycker jag det ska uppmuntras, ges förutsättningar och
verkställas i den mån det är möjligt.
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Yttrande över motion från Carolina Moberg, Rabbalshede i Bohuslän
Styrelsen i Svenska byggnadsvårdsföreningen har med stort intresse tagit del av motionen.
Innehållet i denna är helt i linje med den verksamhet som föreningen bedriver och som
behöver utvecklas. Insatser av den art och med den utformning som motionen berör har
utförts och utförs kontinuerligt av kansliet, ordföranden och andra styrelseledamöter,
enskilda länsombud och andra medlemmar. Detta ger inte tillräckligt genomslag i
mediebruset, som det konstateras i motionen, utan önskvärt resultat kräver större insatser
och nya idéer. Föreningen arbetar ständigt på att försöka nå ut med vårt budskap i olika
media och på olika vägar. Vi har de senaste åren ytterligare ökat våra insatser för att höras
och synas utåt, och vi kan konstatera att detta märks i att medlemsantalet ökar och att
föreningens insatser efterfrågas av allt fler samarbetsparter och enskilda.
I verksamhetsberättelserna för de gångna åren framgår hur stor aktivitet som föreningen har
haft i kansli, styrelse och på länsnivå, däribland samarbete med andra aktörer; där känner
man igen mycket av de insatser som efterfrågas i motionen. Exempel på detta är utveckling
av hemsidan och vår tidskrift, samverkan med andra ideella organisationer och enskilda,
utbildning och ökade insatser hos länsombuden, artiklar i pressen och framträdanden i
seminarier, yttranden i rivnings- och bygglovs-ärenden, respektive statliga utredningar och
kommunala planer, ökat deltagande i sociala medier. Den sammanlagda listan på aktiviteter
i är lång men kan göras längre och bredare med bidrag från alla som kan hjälpa till. Det
finns bland annat en policy för utformning av skrivelser som gäller alla medlemmar och som
ger utrymme för enskilda initiativ för insatser i media. De förslag som framförs i motionen
överensstämmer i huvudsak med föreningens verksamhetsplan för det kommande året.
Föreningen är beroende av sina medlemmar och framför allt av att vi blir ännu fler som kan
engagera sig. Vi begränsas av våra ekonomiska resurser som bland annat påverkar hur stort
kansli som vi har råd att hålla; till syvende og sidst är vi beroende av att vi blir fler
medlemmar och att medlemmarna aktiverar sig ty även länsombuden arbetar ideellt och med
begränsade resurser.
Styrelsen och kansliet har påbörjat en utveckling framåt, hur vi ska hushålla med tillgängliga
resurser och hur vi ska kunna utöka resurserna. Styrelsen arbetar ständigt med förbättringar
och välkomnar fortsatt diskussion med medlemmarna om föreningens utveckling under
kommande år, där förslagen i skrivelsen kan utgöra ett underlag i vår angelägna uppgift att
värna den goda bebyggelsemiljön.
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