Pressmeddelande 20 maj 2010

Årets byggnadsvårdare 2010 utsedda!
Svenska byggnadsvårdsföreningen korar fredagen den 21 maj Årets byggnadsvårdare – nu i två kategorier. Kategori
Information och kunskapsspridning går till Styrelsen för Österängs Ångsåg, Götene. Kategori Hantverk & restaurering
går till hantverkare Sten Nilsson, Laholm
Björn Ohlén ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen säger:
”Utmärkelsen Årets byggnadsvårdare är viktig för att uppmärksamma personer som lägger ner sin själ i att sprida
kunskap om byggnadsvård, något som gagnar oss alla, som vill bo i välbyggda, sunda hus.”
Under högtidliga former den 21 maj 2010 kl 20.00 på Stockholms stadsmuseum sker prisutdelningen till Årets
byggnadsvårdare. Detta är en viktig punkt på Byggnadsvårdsföreningens årliga vårresa.
Juryns motivering:
Styrelsen för Österängs ångsåg, Götene
Kategori: Information & kunskapsspridning
Genom outtröttligt arbete har den ideella föreningen Österängs Ångsåg lyckats
rädda, och därmed bevara, Sveriges äldsta ångsåg, Österängs Ångsåg från
1860, en tidsmarkör för Sveriges industriella utveckling. Styrelsen har på ett
utmärkt sätt medverkat till kunskapsspridning i byggnadsvård genom sitt
samarbete med DaCapo, Mariestads hantverksskola vars studenter aktivt deltar i
byggnadsvårdsarbetet.
På bilden Erik Bergholz, styrelseordförande i Österängs Ångsåg

Sten Nilsson, Laholm
Kategori: Hantverk & restaurering
Sten Nilsson har i hela sitt yrkesliv med stor nyfikenhet och hantverksmässig
skicklighet, bevarat, utvecklat och spridit en bred hantverkskunskap inom
byggnadsvården – till gagn för vårt svenska kulturarv. Stens klokskap i händerna
och oförtröttliga nyfikenhet på äldre hantverksmetoder har inspirerat alla som
kommit i hans väg. Otaliga lärlingar, kompanjoner och praktikanter har fått
uppleva hantverkets glädje sida vid sida med Sten. Otaliga är också de
byggnader som fått nytt liv genom Stens varsamma händer.
På bilden Sten Nilsson

Pressen är välkommen att delta vid ceremonin. Meddela gärna om du kommer
För information kontakta: Lotta Bylander, Svenska byggnadsvårdsföreningen,
tel 0733-74 34 30, e-post: lotta.bylander@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en rikstäckande ideell förening med ca: 6500 medlemmar. Föreningen verkar för
att sprida kunskap om byggnadsvård genom tidskriften Byggnadskultur och olika programaktiviteter landet runt.
Föreningen delar årligen ut utmärkelsen Årets byggnadsvårdare för att belöna framstående insatser som främjar
utvecklingen av byggnadsvården i Sverige.
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