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Verksamhetsberättelse 
	   
	   
a)	  Verksamheten	  under	  år	  2015 
	   

Årsmöte	  2015 

Årsmöte	  2015	  hölls	  fredag	  22	  maj	  på	  Tekniska	  museet,	  Malmö.	  59	  av	  föreningens	  medlemmar	  
var	  närvarande. 
	   

Ledamöter	  i	  styrelsen 

Efter	  val	  vid	  årsmötet	  2015	  har	  styrelsen	  bestått	  av	  följande	  personer:	  ordförande	  Vicki	  
Wenander,	  vice	  ordförande	  Kristina	  Berglund,	  	  kassör	  Bertil	  Bertilsson,	  Bengt	  Adolfi,	  Anna-‐Karin	  
Ericson,	  Tom	  Granath,	  Tomas	  M	  Larsson,	  Åsa	  Lindberg,	  Anna	  Lindgren,	  Ulrika	  Lindh	  (invald	  
2015),	  Anette	  Lund	  (invald	  2015),	  Tomas	  Nyström	  och	  Jennie	  Sjöholm	  . 
Avgående	  ledamöter	  var	  Arja	  Källbom	  och	  Ivar	  Wenster. 
	   

Styrelsens	  sammanträden 

Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  sju	  protokollförda	  ordinarie	  möten,	  30/1,	  13/3,	  17/4,	  14/6	  (med	  
konstituerande	  möte,	  Landsort),	  24/8,	  12/10	  samt	  den	  30/11.	  I	  samband	  med	  styrelsemötet	  på	  
Landsort	  träffades	  styrelsen	  för	  introduktion	  av	  nya	  ledamöter,	  fördelning	  i	  utskott	  och	  
arbetsgrupper	  och	  diskussion	  av	  långsiktiga	  strategiska	  frågor. 
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Styrelsen	  verksamhetsplan	  utgår	  sedan	  2013	  från	  tre	  huvudsakliga	  inriktningar: 
Försvara	  –	  vi	  slår	  vakt	  om	  den	  byggda	  miljön	  och	  motverkar	  onödiga	  rivningar. 
Vårda	  –	  vi	  samlar	  och	  sprider	  kunskap	  om	  hur	  man	  vårdar	  kulturarvet. 
Utveckla	  –	  vi	  utvecklar	  framtidens	  byggande	  med	  utgångspunkt	  från	  historien. 
Styrelseledamöterna	  är	  därför	  indelade	  i	  utskotten	  Försvara,	  Vårda	  och	  Utveckla.	  Därutöver	  
finns	  tre	  arbetsgrupper	  där	  några	  ledamöter,	  ordförande	  och	  kansli	  arbetar	  med	  föreningsfrågor	  
som	  Länsombud,	  Byggnadskultur,	  Personal	  och	  Ekonomi.	  	  Utskotten	  och	  arbetsgrupperna	  har	  
haft	  separata	  möten	  och	  telefonmöten	  under	  året. 
	   

Valnämnd 

Följande	  valnämnd	  utsågs	  av	  årsmötet:	  Björn	  Ohlén	  (ordförande),	  Ida	  Dicksson	  och	  Kjell	  Möller. 
	   

Revisorer	  och	  revisorssuppleant 

Följande	  revisorer	  utsågs	  av	  årsmötet:	  Fredrik	  From	  och	  Christer	  Wallin.	  Till	  revisorssuppleant	  
valdes	  Torbjörn	  Lindgren. 
	   

Personal	   

Föreningen	  har	  haft	  följande	  anställda	  under	  året: 
• Verksamhetsledare	  Stephan	  Fickler	  100% 
• Ekonomi-‐	  och	  medlemsadministratör	  Gunilla	  Lundgren	  100%. 
• Projektadministratör	  &	  kommunikatör	  Lovisa	  Lannerstedt	  (f.d.Rörström)	  100%. 
• Ordföranden	  ersätts	  för	  c:a	  4	  tim	  i	  veckan. 
• Hugo	  Kjellman	  och	  Karl	  Lundgren	  har	  arbetat	  som	  timextra	  med 
medlemsadministration,	  totalt	  c:a	  10	  timmar	  i	  veckan.	  

Utöver	  anställd	  personal	  anlitar	  Föreningen	  konsulter	  för	  websidan,	  redaktörer	  för	  Tidskriften	  
Byggnadskultur	  och	  Gula	  listan	  samt	  formgivare.	  
	   

Medlemmar	  och	  medlemsavgifter 

Föreningen	  hade	  den	  31	  december	  2015	  5688	  medlemmar	  (2014:	  5576).	  Av	  dessa	  medlemmar	  
var	  686	  familjemedlemmar,	  162	  företagsmedlemmar,	  244	  studerande	  och	  95	  
utlandsmedlemmar. 
Medlemsavgifterna	  höjdes	  från	  1	  januari	  2015	  till:	  355	  kr	  (340)	  för	  enskilt	  medlemskap,	  465	  kr	  
(445)	  för	  familjemedlemskap,	  245	  kr	  (235)	  för	  studerande,	  470	  kr	  (450)	  för	  utlandsmedlemskap	  
och	  1	  450	  kr	  (1	  385)	  för	  företagsmedlemskap. 
	   

Länsombud 

Föreningen	  hade	  vid	  årets	  slut	  61	  länsombud.	  Länsombudens	  aktiviteter	  och	  engagemang	  är	  
avgörande	  för	  att	  vi	  skall	  fungera	  som	  en	  riksförening	  i	  praktiken.	  Länsombuden	  arbetar	  ideellt	  
och	  är	  utspridda	  över	  hela	  landet.	  För	  att	  känna	  delaktighet	  i	  Föreningen	  är	  det	  viktigt	  med	  
regelbunden	  kontakt	  mellan	  länsombuden,	  styrelsen	  och	  kansliet.	  Utöver	  kontakt	  via	  interna	  
nyhetsbrev	  och	  löpande	  mejlkontakt	  har	  alla	  styrelseledamöterna	  ansvar	  för	  kontakt	  med	  
ombuden	  i	  tilldelade	  län.	  Målet	  är	  att	  stärka	  banden	  inom	  Föreningen	  för	  att	  verksamheten	  utåt	  
ska	  kunna	  bedrivas	  på	  effektivast	  möjliga	  sätt. 
Varje	  år	  bjuds	  ombuden	  in	  att	  delta	  i	  något	  större	  evenemang	  som	  Byggnadsvårdens	  konvent	  i	  
Mariestad	  eller	  Branschmingel	  i	  Stockholm.	  I	  samband	  med	  2015	  års	  byggnadsvårdskonvent	  i	  
Mariestad	  deltog	  ett	  15-‐tal	  länsombud	  och	  9	  styrelseledamöter. 
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Ombud	  i	  de	  olika	  länen	  var	  i	  slutet	  av	  2015	  följande: 

Blekinge	  län Carina	  Holm,	  Maria	  Peterson 
Dalarnas	  län Anna	  Hagland,	  Cecilia	  Hassel 
Gotlands	  län Bill	  Necander,	  Felix	  Thörnefeldt 
Gävleborgs	  län Lars	  Sundin,	  Anna	  Lindgren 
Hallands	  län Sten	  Nilsson,	  Joar	  Nilsson 
Jämtlands	  län Olof	  Edin,	  Thor	  Magnusson,	  Stig	  Nilsson 
Jönköpings	  län André	  Blomgren,	  Lennart	  Johnson,	  Ragnar	  Järhult,	  Arja	  Källbom 
Kalmar	  län Anders	  Bergstrand,	  Jan-‐Olov	  Ekstrand,	  Marie	  Jönsson 
Kronobergs	  län Lars	  Odelgård,	  Eva	  Selling,	  Ove	  Kummel 
Norrbottens	  län Erica	  Duvensjö,	  Kent	  Vesterlund 
Skåne	  län Arianna	  Benigno,Henrik	  Nilsson,	  Erik	  Blomqvist 
Stockholms	  län Eva	  Larsson,	  Ulrika	  Rydh,	  Ana	  Durán,	  Peter	  von	  Gegerfelt,	  Johnny	  

Rosén,	  Johannes	  Pennström 
Södermanlands	  län Kerstin	  Eriksson,	  Louise	  Nordenfelt,	  Björn	  Wadén 
Uppsala	  län Lena	  Steffner,	  Staffan	  Jonsson,	  Henrik	  Sandevärn 
Värmlands	  län Terese	  Eklund,	  Peter	  Sörensen,	  Hussein	  Sabri,	  Rasmus	  Norling 
Västerbottens	  län 
Västernorrlands	  län 

Pernilla	  Lindström,	  Anneli	  Rundström	  Karlsson 
Emma	  Andersson,	  Björn	  Andersson 

Västmanlands	  län Lars	  Ehrengren,	  Lotta	  Kihlberg,	  Michael	  Kruse 
Västra	  Götalands	  län Peter	  Jarbring,	  Henrik	  Olsson,	  Sven	  Sillén,	  Linda	  Svensson 
Örebro	  län Håkan	  Bagger,	  Leif	  Göthberg,	  Kjell	  Möller 
Östergötlands	  län Helena	  Hammarskiöld,	  Tomas	  Nyström,	  Britta	  Tunberg 
	   

Länsarrangemang	  2015,	  fördelning	  länsvis 

Blekinge	   21	  mar	   Schablontillverkning	  -‐	  Kom	  och	  tillverka	  dina	  egna	  tapeter!	  
	   10	  maj	   Stadsvandring,	  Bakgårdar	  och	  okända	  miljöer	  i	  Karlskrona 
Dalarna	   25	  mar	   Föreläsning	  om	  Byggnadsvård	  för	  villaägarna	  i	  Borlänge 
	   18	  apr	   Byggnadsvårdsdag	  vid	  Falu	  gruva 
	   9	  maj	   Byggnadsvårdsdag	  i	  Hedemora 
	   16	  juni	   Visning	  av	  gamla	  Staberg	  med	  barockträdgård 
	   29	  aug	   Föreläsning	  Vårda	  ditt	  trähus 
	   13	  sep	   Kulturarvsdag,	  elementhus	  i	  Mockfjärd 
	   13	  okt	   Föreläsning	  byggnadsvårdsåret	  1975,	  Örjan	  Hamrin	  
	   13,20	  okt	   Om	  att	  bevara	  en	  trästad	  som	  skulle	  rivas	  del	  1	  och	  del	  2	  
	   11	  okt	   Föreläsning,	  Aalto	  och	  Artek	  i	  Hedemora 
	   20	  okt	   Föreläsning	  byggnadsvårdsåret	  1975,	  Sven	  Olsson 
Gotland	   28	  mar	   Visning	  av	  S:t	  Maria	  Domkyrkorestaurering 
	   6	  maj	   4	  arrangemang	  under	  Världsarvskalaset,	  maj	  till	  november	  
	   10	  maj	   Återbruk	  av	  gamla	  stationsbyggnader 
	   13	  jun	   Från	  ax	  till	  limpa,	  småskalig	  träförädling	  i	  Gothem 
	   11	  jul	   Besök	  hos	  prisbelönta	  Leva	  husfabrik 
Gävleborg	   23	  mar	   Visning,	  Fordonsrestaurering	  –	  restaureringsverkstad 
	   	   bakom	  kulisserna 
	   9	  maj	   Lördag	  med	  lera,	  guidad	  tur	  och	  prova	  på! 
Halland	   7	  jun	   Byggnadsvårds-‐	  och	  hantverksdag	  på	  Berte	  museum	    
Jämtland	   23-‐24	  maj	  Visning	  och	  prova	  på	  fönsterrenovering	  på	  Jamtli	    
Jönköping	   2	  feb	   Föreläsning	  Varför	  vädrar	  vi,	  ventilation	  i	  gamla	  hus 
	   27	  mar	   Husbyggarskolan	  del	  2	  
	   17	  maj	   Byggnadsvårdsdag	  i	  Gränna 
	   11	  okt	   Så	  gjorde	  man	  träekerhjul 
Kalmar	   9	  maj	  	   Byggnadsvårdsdag	  hos	  Ölands	  byggnadsvård	    
Kronoberg	   10	  apr	   Byggnadsminnesforum	  i	  Kronobergs	  län	  	  
	   16	  aug	   Byggnadsvårdsdag	  i	  Wederslöf	  
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Norrbotten	   21	  jan	   Byggnadsvårdsföreläsning,	  Gammelstad	  
	   18	  feb	   Byggnadsvårdsföreläsning	  i	  Luleå	  med	  friluftsmuseet	  Hägnan	  
	   15	  apr	   Byggnadsvårdsföreläsning	  i	  Luleå	  med	  friluftsmuseet	  Hägnan	  
	   15	  apr	   Byggnadsvårdsföreläsning	  i	  Luleå	  med	  friluftsmuseet	  Hägnan
	   25	  apr	   Föreläsning	  Svenska	  byggnadsvårdsföreningen	  40	  år	  
Skåne	   7	  nov	   Grund,	  isolering	  och	  golv	  i	  skånska	  hus 
Stockholm	   9	  feb	   Visning	  av	  Stockholms	  gas-‐	  och	  vattenledningsverk 
	   12-‐15	  feb	   Antikmässan	  i	  Stockholm	  
	   7	  jun	   Villa	  Gransäter	  -‐	  ett	  sommarnöje	  med	  en	  unik	  trädgårdshistoria	  
	   30	  aug	   Visning	  av	  Byggnadsvårdslägret	  vid	  Drottningholm	  
	   28	  okt	   Visning	  av	  Stockholms	  gas-‐	  och	  vattenledningsverk,	  repris 
Södermanland	   7	  feb	   Husvisning,	  Gunnar	  Asplund	  i	  Sörmland 
	   29	  mar	   Visning	  av	  Katrineholms	  lokstall	  
	   25	  apr	   Visning,	  En	  turkisk	  Paviljong	  i	  Sörmland	  
	   6	  sep	   Visning,	  Gårdsindustrin	  Danmark 
Uppsala	   12	  sep	   Stadsvandring	  från	  Rosendals	  gård	  till	  framtidens	  byggnadsmiljöer 
Värmland	   17	  okt	   Om	  dörrar	  kunde	  tala	  -‐	  husbyggnad	  och	  inredning	  förr	  
	   21	  okt	   Om	  dörrar	  kunde	  tala	  -‐	  husbyggnad	  och	  inredning	  förr 
Västerbotten	   22	  aug	   Byggnadsvårdsdag	  på	  Nordanå 
Västernorrland	   2	  maj	   Kurs	  i	  Gärdesgårdsbygge 
	   11	  jul	   Hantverksdag	  i	  Nordingrå 
	   19	  jul	   Byggnadsvårdsdag	  i	  bruksgodset	  Banafjäl	  
	   5	  sep	   Medverkan	  Stenstadsdagar	  i	  Sundsvall 
	   7	  nov	   Föreläsning	  för	  brf	  Vitsippan	    
Västmanland	   2-‐23	  mar	   4	  Kursdagar	  i	  att	  renovera	  och	  laga	  fönster,	  Hallstahammar	  
	   26/3-‐7/5	   4	  Kursdagar	  i	  att	  måla	  med	  äggoljetempera,	  Dingtuna	  
	   26	  apr	   Kurs,	  Smide	  för	  damer,	  Kungsör	  
	   3	  maj	   Gärdesgårdskurs,	  Vallby	  friluftsmuseum	  	  
	   9-‐10	  maj	   Kurs	  i	  reparation	  av	  timmerhus,	  Vallby	  friluftsmuseum	  
	   20	  maj	   Visning	  av	  park,	  trädgård	  och	  växthus,	  Gäddeholm	  
	   7	  jun	   Kurs	  i	  fönsterrenovering,	  Dingtuna	  
	   13/6-‐12/8	  Dagar	  med	  Lieslåtter	  och	  Höskörd,	  Vallby	  Friluftsmuseum	  
	   1	  jul	   Visning	  av	  Räntmästaregården	  i	  Arboga	  från	  1700-‐talet,	  
Västra	  Götaland	   15	  apr	   Föreläsning,	  Timring	  –	  en	  första	  inblick	  i	  hantverket 
	   16	  maj	   Visning	  av	  Ekholmens	  säteri 
	   2	  jun	   Föreläsning,	  Att	  använda	  lera	  i	  byggnadsvården 
	   16	  jun	   Visning	  av	  byggnadsvårdsläger	  vid	  Årås	  kvarn	  
	   26	  sep	   Kurs	  i	  traditionella	  måleritekniker 
Örebro	   4	  jul	   Från	  magasin	  till	  matbod	  till	  bostad	    
Östergötland	   14	  maj	   Informationskväll	  med	  fika	  i	  byggnadsvårdsbutik,	  Norrköping
	   7	  jun	   Byggnadsvårdsdag	  på	  Thorstorps	  gård	  
	   28	  jun	   Informationsbord	  på	  Persmässemarknad	  i	  Gamla	  Linköping	  
	   17	  jul	   Råås	  kvarndagar,	  bokbord	  och	  demonstration	  av	  fönsterhantverk	  
	   19	  sep	   Visning	  av	  Olstorp	  och	  presentation	  av	  Byggnadsvårdsföreningen	  
	   20	  sep	   Så	  renoveras	  torp	  och	  gårdar,	  SBF	  40	  år	  	  
	   21	  okt	   Byggnadsvårdsdag	  i	  Norrköping	  
	   21	  nov	   Julmarknad	  i	  byggnadsvårdsbutik,	  Norrköping 
 
Tillgänglighet 

Ett	  av	  de	  utpekade	  målen	  i	  samband	  med	  redovisning	  av	  kulturvarvsanslagen	  är	  att	  öka	  
tillgängligheten	  i	  kulturhistoriska	  miljöer.	  Byggnadsvårdsföreningen	  anordnar	  visningar	  och	  
kursverksamhet	  i	  kulturhistoriska	  miljöer	  som	  ofta	  har	  bristfällig	  fysisk	  tillgänglighet.	  
Byggnadsvårdsföreningen	  kan	  i	  första	  hand	  öka	  tillgängligheten	  genom	  informationsinsatser,	  
både	  till	  kursdeltagare	  men	  även	  arrangörer,	  och	  det	  är	  något	  som	  har	  lagts	  in	  i	  planeringen	  av	  
framtida	  verksamhet.	   
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Samarbete	  med	  kursarrangörer 
Sedan	  2013	  samarbetar	  Byggnadsvårdsföreningen	  med	  Byggnadsvård	  Qvarnarp,	  Hantverk	  och	  
Slöjd	  på	  Skansen,	  Slöjd	  och	  byggnadsvård	  på	  Nääs,	  Sörmlands	  museum	  samt	  nätverket	  för	  
byggnadsvård	  i	  Västmanland	  för	  att	  erbjuda	  Föreningens	  medlemmar	  rabatt	  på	  deras	  
föreläsningar	  och	  kurser	  mot	  att	  aktiviteter	  sprids	  genom	  Föreningens	  kanaler. 
	  

Internet 

Vår	  hemsida	  www.byggnadsvard.se	  är	  en	  stor	  webbplats	  med	  drygt	  2500	  sidor.	  Det	  innebär	  ett	  
kontinuerligt	  arbete	  med	  uppdatering	  av	  applikationer	  och	  programvaror	  bakom	  kulisserna.	  
Under	  2015	  påbörjades	  en	  större	  teknisk	  och	  grafisk	  uppdatering	  som	  beräknas	  vara	  klar	  i	  mars	  
2016.	  Antalet	  sessioner	  ökade	  under	  2015	  med	  30%	  till	  433	  143(2014:	  333	  826).	  På	  
webbplatsen	  finns	  utöver	  föreningsinformation,	  aktuellt,	  kontaktinformation,	  nätverkslänkar,	  
webbshop	  och	  kalendarium: 
• Artikelbank	  med	  över	  680	  artiklar	  (2014:	  630)	  från	  tidskriften	  Byggnadskultur,	  öppna	  för	  

alla. 
• Frågeforum	  med	  725	  besvarade	  frågor	  i	  15	  kategorier 
• Gula	  listan	  med	  c:a	  204	  (2014:	  195)	  hotade	  byggnader	  och	  miljöer	  i	  Sverige. 
Nyhetsbrev	  från	  Föreningen	  skickas	  ut	  till	  olika	  grupper,	  med	  information	  om	  arrangemang,	  
föreningsinformation	  m.m.	  Facebook	  (3333	  följare,	  2014:	  2450	  följare)	  och	  Twitter	  (c:a	  757	  
följare,	  2014:	  600)	  används	  för	  att	  uppmärksamma	  angelägna	  opinionsärenden	  från	  Gula	  listan,	  
föreningsinformation,	  debatt	  och	  inbjudningar	  till	  länsarrangemang. 
Pressinformation,	  debattartiklar	  och	  nyheter	  förmedlas	  även	  från	  den	  webbaserade	  
mediatjänsten	  Mynewsdesk	  www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen. 
	  

Tidskriften	  Byggnadskultur 

Byggnadskultur	  är	  Föreningens	  medlemstidskrift	  och	  samtidigt	  något	  av	  en	  branschtidning	  för	  
byggnadsvården	  i	  Sverige.	  Arbetet	  med	  tidskriften	  leds	  av	  en	  redaktionskommitté	  som	  
sammanträder	  4	  gånger	  per	  år.	  I	  januari	  2015	  bestod	  kommittén	  av	  redaktör	  Anne	  Ralf	  Hållbus,	  
formgivare	  Anna	  O	  Söderström,	  ansvarig	  utgivare	  Vicki	  Wenander,	  styrelserepresentant	  Jennie	  
Sjöholm	  och	  verksamhetsledare	  Stephan	  Fickler.	  Från	  och	  med	  2015	  adjungerats	  experter	  till	  
redaktionskommittén	  för	  respektive	  tema	  enligt	  tabell	  nedan.	  Annonsackvisitör	  är	  Gunilla	  
Lundgren.	  Redaktionskommittén	  har	  möten	  fyra	  gånger	  per	  år.	  
	   
Utgivning	  2015	   Teman	  	   	   adjungerade	  kommittémedlemmar:	  
nr	  1	   15	  mars	   Arvet	  efter	  Industrin	   Ida	  Dicksson 
nr	  2	   15	  juni	   Bondgården	   	   Ulrich	  Lange 
nr	  3	   15	  september	   Fritidshus	  blir	  permanentboenden	   Tomas	  Nyström 
nr	  4	   15	  december	   Myter	  och	  sanningar	  om	  material	   Ulrika	  Lindh	  och	  Per	  Arne	  Ivarsson 
	   

Byggnadsvårdsläger	  i	  Sverige	  

Under	  sommaren	  arrangerades	  sex	  byggnadsvårdsläger	  i	  Byggnadsvårdsföreningens	  regi.	  49	  
personer	  och	  ett	  20-‐tal	  ledare	  och	  handledare	  deltog.	  Lägren	  engagerar	  många	  regionala	  
aktörer,	  såsom	  hantverkare,	  lokala	  föreningar,	  länsmuseer	  och	  länsstyrelser	  men	  även	  
vandrarhem	  och	  matleverantörer.	  Totalt	  erbjöds	  c:a	  60	  platser.	  	  
Följande	  byggnadsvårdsläger	  genomfördes	  2015:	  	  

• 7	  -‐	  18	  juni	   Årås	  säteri,	  Kölingared,	  Västra	  Götaland	  
Lagning	  av	  putsad	  fasad,	  fönsterrenovering,	  golvläggning,	  färgtillredning	  och	  målning.	  
Föreläsningar	  	  och	  studiebesök	  till	  Storegården	  i	  Böne,	  Winsarps	  senmedeltida	  stenhus	  
och	  Näs	  gård	  i	  Bjurbäcks	  socken.	  I	  samarbete	  med	  Bygdegårdsföreningen	  Årås	  kvarn.	  
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• 15	  -‐	  26	  juni	   Eriksbergs	  lusthus,	  Drottningholm,	  Stockholms	  län	  
Renovering	  av	  papptak	  och	  snickerier,	  byte	  av	  bjälkar	  och	  pelare,	  restaurering	  av	  räcken,	  
golvrenovering	  och	  färgbrytning.	  Föreläsningar	  och	  studiebesök	  på	  Drottningholms	  
slott.	  

• 28	  juni	  -‐	  7	  juli	  	   Knivsta	  station,	  Knivsta,	  Uppsala	  
Skrapning	  och	  målning	  av	  fasad,	  fönsterrenovering	  samt	  viss	  arkeologisk	  undersökning	  
och	  dokumentation	  av	  arbetet.	  Föreläsningar	  och	  studiebesök	  till	  Sveriges	  
Järnvägsmuseum.	  

• 6	  -‐	  11	  juli	  	   Jamtli,	  Östersund,	  Jämtland	  
Timringsarbeten,	  från	  trädfällning	  och	  framkörning	  	  till	  tillyxning	  och	  inpassning.	  
Spåntaksläggning	  och	  schablonmåleri.	  Föreläsningar	  och	  studiebesök	  under	  museets	  
årliga	  historieland.	  

• 17	  -‐	  24	  aug	   Tomarps	  kungsgård,	  Kvidninge,	  Skåne	  
Putsarbeten,	  renovering	  av	  fasader,	  murning,	  restaurering	  av	  vallgravsmur	  och	  
järnfönster.	  Föreläsningar	  och	  studiebesök	  till	  kalkfabriken	  i	  Hyllinge	  och	  Landskrona	  
Citadel.	  

• 31	  aug	  -‐	  14	  sep	   Bröttorps	  kvarn,	  Färjestaden,	  Öland	  
Byte	  och	  tillverkning	  av	  gångås,	  sidostöttor,	  vangstycke	  och	  vingar.	  Föreläsningar	  och	  
studiebesök	  på	  skurkvarn.	  

	   

Vårresa 

Den	  22-‐24	  maj	  genomfördes	  Föreningens	  vårresa	  med	  97	  deltagare	  till	  sMalmö	  med	  omnejd.	  
Årets	  tema	  var	  Malmö	  –	  Byggnadsvård	  i	  staden	  och	  handlade	  om	  de	  utmaningar	  en	  stad	  utsätts	  
för	  när	  nya	  årsringar	  adderas,	  särskilt	  med	  avseende	  på	  den	  transformation	  som	  Malmö	  har	  
genomgått	  från	  traditionell	  industristad	  till	  internationell	  kunskapstad.	  	  
Resan	  tog	  sin	  utgångspunkt	  i	  ett	  inledande	  seminarium	  på	  Tekniska	  museet	  om	  Malmös	  historia	  
och	  framtid,	  stadens	  utveckling	  från	  en	  medeltida	  dansk	  handelsstad,	  till	  dagens	  vitala	  
smältdegel.	  Föreläsare	  var	  stadsantikvarie	  Anders	  Reisnert	  och	  bebyggelseantikvarie	  Paul	  
Hansson.	  Under	  de	  följande	  två	  dagarna	  gjordes	  nedslag	  vid	  följande	  platser:	  Ribersborg	  och	  
kallbadhuset,	  Stortorget	  med	  besök	  på	  byggnadsvårdsbutiken	  Byggfabriken,	  Sjöbergska	  
palatset,	  Hotel	  Fersens	  vind,	  Möllevångstorget,	  Pildammarna,	  Malmö	  stadion	  och	  Turning	  Torso.	  
Festmiddag	  gick	  av	  stapeln	  på	  anrika	  Hipp	  och	  under	  söndagen	  besöktes	  Torups	  slott,	  
Katrinetorps	  herrgård,	  St:Pauli	  kyrka	  samt	  visning	  av	  den	  nyrenoverade	  Centralstationen	  där	  
resan	  slutligen	  avslutades.	  	  
	   
Höstresa 

Den	  23-‐27	  september	  anordnades	  en	  studieresa	  till	  Tallinn	  i	  Estland	  i	  samarbete	  med	  
researrangören	  Mejt	  Resor	  AB.	  Föreningen	  har	  genomfört	  höstresor	  under	  1990-‐talet	  och	  
medlemmar	  har	  emellanåt	  efterfrågat	  nya	  höstresor.	  Höstresan	  genomfördes	  på	  prov	  vilket	  föll	  
väl	  ut,	  utvärderingen	  från	  de	  32	  deltagarna	  var	  mycket	  bra.	  Programmet	  innehöll	  föredrag,	  
företagsbesök	  hos	  takspånstillverkare	  och	  gelbgjuteri,	  visningar	  av	  rekonstruerade	  hus	  och	  
pågående	  renoveringar	  samt	  även	  mer	  allmänna	  kulturhistoriska	  visningar.	  	  
	  

Byggnadsvårdsstipendium 

Vårt	  byggnadsvårdstipendium	  består	  av	  en	  plats	  på	  valfritt	  byggnadsvårdsläger,	  inklusive	  
reskostnader. 2015	  års	  mottagare	  av	  Byggnadsvårdsföreningens	  stipendium	  var	  José	  Paredes,	  
student	  på	  arkitektutbildning	  vid	  Lunds	  universitet.	  José	  deltog	  på	  byggnadsvårdslägret	  Årås	  
kvarn.	  Stipendiet	  delades	  ut	  vid	  årsmötet	  i	  Malmö. 
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Byggnadsvårdens	  konvent	  och	  Branschmingel	  i	  Mariestad	  	  

Den	  30	  september	  till	  2	  oktober	  deltog	  över	  450	  personer	  i	  Byggnadsvårdens	  konvent	  i	  
Mariestad,	  där	  Byggnadsvårdsföreningen	  var	  en	  av	  arrangörerna	  tillsammans	  med	  
Hantverkslaboratoriet	  i	  Mariestad,	  Västra	  Götalandsregionen	  Västarvet	  samt	  
Riksantikvarieämbetets	  förvaltningsavdelning.	  Byggnadsvårdens	  konvent	  är	  ett	  biennalt	  
arrangemang	  sedan	  2013	  som	  har	  mött	  stort,	  positivt	  gensvar	  i	  branschen.	  Siktet	  är	  inställt	  på	  
ett	  konvent	  2017	  igen.	  På	  det	  omfattande	  programmet	  med	  runt	  100	  punkter	  stod	  allt	  från	  
teoretiska	  föreläsningar	  till	  praktiska	  workshops	  och	  presentation	  av	  nya	  och	  gamla	  
byggnadsvårdsprodukter.	  Byggnadsvårdsföreningen	  bidrog	  bland	  annat	  med	  en	  minivariant	  av	  
Föreningens	  energitemadag	  Jakten	  på	  kilowatten	  och	  länsombudet	  Ulrika	  Rydh	  ansvarade	  för	  
ett	  programblock	  med	  trädgårdsinriktning.	  
	  
Byggnadsvårdsföreningens	  årliga	  branschmingel	  2015	  ägde	  rum	  i	  Mariestad	  i	  samband	  med	  
konventet.	  I	  år	  uppmärksammades	  att	  det	  är	  40	  år	  sedan	  initiativ	  togs	  till	  grundande	  av	  
Byggnadsvårdsföreningen	  och	  gratulationstal	  hölls	  av	  riksantikvarie	  Lars	  Amreus	  och	  
företrädare	  för	  Västarvet.	  Arrangemanget	  hölls	  i	  Jubileumsteatern	  och	  lockade	  runt	  400	  
branschkollegor,	  medlemmar,	  studenter	  och	  nordiska	  samverkanspartner.	  Under	  kvällen	  
serverades	  lättare	  tilltugg	  och	  huvudattraktion	  var	  utdelningen	  av	  utmärkelsen	  Årets	  
byggnadsvårdare.	  För	  att	  finansiera	  festen	  med	  musikunderhållning	  fick	  Föreningen	  bidrag	  av	  
tre	  linoljefärgstillverkare,	  Ottosson	  färgmakeri,	  Wibo	  Färg	  och	  Engwall	  &	  Claesson.	  
	   
Årets	  byggnadsvårdare 

För	  tolfte	  året	  i	  rad	  har	  Föreningen	  delat	  ut	  utmärkelsen	  Årets	  byggnadsvårdare.	  Utdelningen	  
skedde	  under	  Föreningens	  årliga	  branschmingel	  på	  Jubileumsteatern	  i	  samband	  med	  
Byggnadsvårdens	  konvent	  i	  Mariestad.	  Efter	  upprop	  i	  Byggnadskultur	  och	  i	  Nyhetsbrev	  
nominerades	  Årets	  byggnadsvårdare	  i	  3	  kategorier,	  Försvara,	  Vårda	  och	  Utveckla.	  Juryn,	  
bestående	  av	  styrelsen	  har	  därefter	  utsett	  en	  pristagare	  i	  varje	  kategori.	  Här	  följer	  juryns	  
motiveringar: 
Försvara: Ole	  Settergren,	  Stockholm 
Ole	  Settergren	  har	  med	  ett	  brinnande	  engagemang,	  som	  företrädare	  för	  paraplyorganisationen	  
Stigbergsgruppen,	  lyft	  fram	  och	  diskuterat	  hotet	  mot	  kulturarvet	  Slussen,	  mitt	  i	  Stockholms	  
hjärta.	  På	  ett	  nytt	  och	  förebildligt	  sätt	  har	  gruppen	  genom	  sin	  film	  på	  internet	  kommunicerat	  den	  
omvälvande	  inverkan	  på	  stadsbilden	  och	  kulturmiljön	  som	  stadens	  förslag,	  Nya	  Slussen,	  skulle	  
innebära.	  Tack	  vare	  filmens	  stora	  spridning	  har	  många	  medborgare,	  i	  och	  utanför	  huvudstaden,	  
uppmärksammat	  projektets	  konsekvenser.	  	  
Vårda: Företagsnätverket	  Traditionsbärarna 
Med	  stort	  engagemang	  och	  ansvarstagande	  rustar	  företagarna	  inom	  Traditionsbärarna	  vårt	  
gemensamma	  bebyggelsearv,	  samtidigt	  som	  de	  på	  ett	  förebildligt	  sätt	  bygger	  långsiktig	  kunskap	  
om	  äldre	  tiders	  bygghantverk.	  Genom	  att	  tolka	  och	  dokumentera	  sina	  föregångares	  hantverk,	  
samtidigt	  som	  de	  utför	  själva	  restaureringsarbetet,	  bidrar	  Traditionsbärarna	  till	  att	  bevara	  såväl	  
det	  byggda	  kulturarvet	  som	  den	  fackkunskap	  som	  krävs	  för	  att	  vi	  även	  i	  framtiden	  ska	  kunna	  
förstå	  och	  underhålla	  byggnader	  utifrån	  deras	  egna	  förutsättningar	  	  
Utveckla: Tor	  Broström,	  Visby 
Genom	  sitt	  öppna	  förhållningssätt	  till	  andras	  infallsvinklar	  har	  Tor	  Broström	  på	  ett	  förebildligt	  
sätt	  bidragit	  till	  att	  utveckla	  och	  fördjupa	  byggnadsvården.	  Han	  har	  tagit	  sig	  an,	  till	  synes	  
motstående	  och	  svåra	  frågeställningar,	  som	  mötet	  mellan	  teknik	  och	  humaniora	  och	  hur	  
komfortförbättringar	  och	  energibesparingar	  kan	  kombineras	  med	  önskan	  om	  bevarande	  och	  
krav	  på	  varsamhet.	  Med	  sitt	  tålmodiga	  och	  lågmälda	  sätt	  förmedlar	  Tor	  Broström	  sina	  
kunskaper	  och	  erfarenheter,	  både	  nationellt	  och	  internationellt,	  bland	  annat	  till	  dem	  som	  är	  
knutna	  till	  Energimyndighetens	  forskningsprojekt	  "Spara	  och	  bevara"	  och	  till	  sina	  studenter	  vid	  
Campus	  Gotland.	  
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Samarbeten	  med	  landets	  byggnadsvårdsbutiker 

Byggnadsvårdsbutiker	  fungerar	  som	  mötesplatser	  och	  inkörsportar	  till	  byggnadsvården	  för	  nya	  
husägare.	  Sedan	  2010	  samarbetar	  Föreningen	  med	  flertalet	  byggnadsvårdsbutiker	  i	  landet	  (45	  
st.	  2015)	  runt	  om	  i	  landet	  för	  spridning	  av	  tidskriften	  Byggnadskultur	  och	  värvning	  av	  
medlemmar.	  Som	  ett	  led	  i	  samarbetet	  besöks	  ett	  antal	  butiker	  varje	  år	  av	  Gunilla	  Lundgren	  som	  
administrerar	  samarbetet.	  Medlemmar	  i	  Byggnadsvårdsföreningen	  erhåller	  olika	  rabatter	  vid	  
inköp	  i	  dessa	  butiker. 
	   

Samarbete	  med	  Linoljefärgstillverkare	   

Byggnadsvårdsföreningen	  tog	  2014	  initiativ	  till	  ett	  samarbete	  mellan	  tillverkare	  av	  linoljefärg	  
och	  linoljeprodukter	  och	  Svenska	  linoljeföreningen	  grundades	  av	  företag	  i	  branschen.	  Under	  
2015	  har	  föreningen	  konstituerats	  och	  börjat	  sitt	  arbete	  i	  syfte	  att	  stärka	  branschen.	  
Linoljeföreningen	  skall	  vara	  en	  starkare	  röst	  till	  konsumenterna	  och	  mot	  den	  etablerade	  
färgindustrin	  som	  annars	  hotar	  att	  fasa	  ut	  traditionella	  färger.	  Föreningen	  skall	  i	  första	  hand	  
arbeta	  med	  kunskapsförmedling	  till	  allmänhet	  och	  proffs,	  och	  påverka	  beslutsfattare.	  Följande	  
företag	  har	  varit	  representerade	  i	  gruppen:	  Wibo	  Färg	  AB	  Hisings	  Backa,	  Engwall	  och	  Claesson	  
AB	  Bandhagen,	  Kulturhantverkarna	  Färg	  AB	  Stockholm,	  Ottossons	  Färgmakeri	  AB	  Genarp,	  
Larsson	  Örnmark	  Målerifirma	  AB	  Hägersten,	  Hyvlinge	  Handel	  Fjärdhundra,	  Gnestapenseln	  AB	  
Gnesta	  samt	  Gysinge	  byggnadsvård	  Gysinge.	  Byggnadsvårdsföreningens	  representant	  var	  Tom	  
Granath. 
	   

Samarbete	  med	  Kulturmiljöfrämjandet 

2014	  formerades	  Kulturmiljöfrämjandet,	  f.d.	  Forum	  Haneberg.	  Bakgrunden	  var	  den	  statliga	  
utredningen	  Statens	  kulturfastigheter	  –	  urval	  och	  förvaltning	  för	  framtiden	  som	  föranledde	  bl.a.	  
framlidne	  byggmästare	  Reinhold	  Gustafsson	  att	  samla	  företrädare	  för	  en	  rad	  statliga	  
organisationer	  och	  föreningar	  för	  att	  diskutera	  hur	  kulturhistoriska	  värden	  kan	  tillgodoses	  vid	  
försäljning	  av	  statliga	  byggnadsminnen	  i	  framtiden.	  Byggnadsvårdsföreningen	  representeras	  i	  
gruppen	  av	  styrelseledamot	  Tomas	  M.	  Larsson	  och	  Byggnadsvårdsföreningen	  upplåter	  lokal	  för	  
Kulturmiljöfrämjandets	  möten.	  	  	  
	  
Samarbete	  med	  gymnasieutbildningen	  Kulturhantverket	  i	  Haninge 

I	  Jordbro	  industriområde	  söder	  om	  Stockholm	  driver	  Fredrikgymnasiet	  utbildningen	  
Kulturhantverket	  och	  den	  något	  försenade	  invigningen	  hölls	  den	  29	  januari	  med	  
invigningsanförande	  av	  Föreningens	  verksamhetsledare	  Stephan	  Fickler.	  Utbildningen	  riktar	  sig	  
till	  unga	  vuxna,	  15-‐24	  år.	  I	  första	  hand	  vänder	  man	  sig	  till	  elever	  som	  inte	  har	  fullföljt	  
grundskolan	  och	  inriktningen	  är	  byggnadsvård	  –	  snickeri,	  måleri	  och	  plåt	  med	  konstnärliga	  
inslag.	  Byggnadsvårdsföreningen	  har	  deltagit	  i	  referensgruppen	  och	  bidrar	  med	  rådgivning	  och	  
kontakter	  till	  branschen. 
	   
Andra	  föreläsningar,	  presentationer	  och	  samarbeten	  under	  året 

10/2	   Jakten	  på	  kilowatten,	  Temadag	  om	  energieffektivisering	  i	  småhus,	  Curmanska	  magasinet	  
i	  Gamla	  Linköping	  
16/3	  	   Nobel	  Center	  -‐	  tillgång	  eller	  katastrof	  för	  Blasieholmen?	  -‐	  Seminarium	  i	  samarbete	  med	  
Urban	  City	  Research/Ax:son	  Johnsonstiftelsen,	  på	  Musikaliska	  akademien.	  Föreläsare	  var	  Nils	  
Ahlberg,	  ordförande	  för	  svenska	  ICOMOS,	  Marcus	  Hjulhammar,	  bitr.	  professor	  Helsingfors	  och	  
marinarkeolog,	  Kerstin	  Barup,	  professor	  restaureringskonst	  KKH,	  Peter	  Elmlund,	  projektledare	  
Urban	  City	  Research,	  Björn	  Hasselgren,	  forskare	  samhällsplanering	  KTH	  och	  Kristina	  Berglund,	  
arkitekt	  och	  styrelseledamot	  i	  Byggnadsvårdsföreningen.	  Föreningens	  ordförande	  Vicki	  
Wenander	  inledde	  seminariet	  och	  Göran	  Cars,	  professor	  KTH,	  var	  moderator.	  Hela	  seminariet	  
filmas	  och	  publiceras	  på	  Axess.se:	  http://www.axess.se/tv/vodplayer.aspx?vod=1779.	  
5/3	   Presentation	  av	  Byggnadsvårdsföreningen	  för	  årskurs	  1	  från	  Bebyggelseantikvariskt	  
program	  från	  Göteborgs	  universitet.	  
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17/4	   Ordförande	  Vicki	  Wenander	  var	  moderator	  på	  temadagen	  Energieffektivisering	  i	  
kulturhistoriskt	  värdefulla	  byggnader	  arrangerat	  av	  Energimyndighetens	  forskningsprogram	  
Spara	  och	  bevara.	  
11/11	   Länsombudet	  Peter	  Sörensen	  höll	  en	  föreläsning	  på	  konferensen	  Förtätning	  av	  staden	  
2015	  –	  så	  bygger	  vi	  framtidens	  stadsrum	  om	  stadsbyggnad.	  
22/11	   Verksamhetsledare	  Stephan	  Fickler	  deltog	  som	  moderator	  och	  föreläsare	  vid	  ett	  öppet	  
möte	  med	  260	  deltagare	  i	  den	  rivningshotade	  Norrbergsskolan	  om	  Vaxholms	  utbyggnadsplaner.	  
24/11	   Vice	  ordförande	  Kristina	  Berglund	  höll	  en	  föreläsning	  i	  Umeå	  arrangerad	  av	  
Folkuniversitetet	  och	  Föreningen	  Byggnadskultur	  i	  Umeå	  med	  titeln	  Stadsutveckling	  utifrån	  en	  
helhetssyn.	  
10/12	  	  Manifestation	  mot	  Nobel	  Center.	  Nätverket	  bevara	  Blaiseholmen	  arrangerade	  en	  
manifestation	  mot	  Nobel	  Center.	  Svenska	  byggnadsvårdsföreningen	  är	  medarrangör	  och	  
Kristina	  Berglund	  håller	  föredrag.	  Närmare	  500	  personer	  deltar	  och	  manifestationen	  omskrivs	  
bl	  a	  av	  Dagens	  Nyheter,	  Stockholm	  Direkt,	  Sveriges	  radio	  och	  på	  Lars	  Epsteins	  blogg.	  
	  
Övriga	  aktiviteter 

Rådgivning	  via	  e-‐post	  och	  telefon 
Våra	  länsombud	  och	  kanslipersonal	  svarar	  regelbundet	  på	  frågor	  om	  praktisk	  byggnadsvård	  och	  
förmedlar	  kontakter	  till	  specialister,	  myndigheter,	  arkiv	  etcetera.	  Det	  är	  svårt	  att	  uppskatta	  
antalet	  samtal	  men	  en	  försiktig	  bedömning	  som	  gjorts	  i	  samband	  med	  länsombudens	  
aktivitetsrapporter	  är	  att	  det	  rör	  sig	  om	  c:a	  tvåtusen	  samtal. 
	  
Debattartiklar,	  yttranden	  remissvar	  och	  opinionsbildning	  

1. 30/1	  2015	  Yttrande	  över	  beviljat	  rivningslov	  för	  byggnad	  inom	  Norrlands	  
universitetssjukhus	  ,	  Umeå.	  Rivning	  av	  kulturhistoriskt	  mycket	  värdefulla	  byggnader	  
avstyrks.	  Skrivet	  av	  Kristina	  Berglund	  och	  undertecknat	  av	  Vicki	  Wenander	  och	  Kristina	  
Berglund	  

2. 01/03	  2015	  Uppsalas	  nya	  kulturmiljöprogram	  saknar	  kraft	  –	  Artikel	  i	  UNT	  undertecknad	  av	  
Vicki	  Wenander. 

3. 15/3	  2015	  Måste	  Barsebäck	  väck?	  –	  Krönika	  av	  Anna	  Storm	  publicerad	  i	  Byggnadskultur	  
1.15.	  

4. Mars	  2015	  Forma	  staden	  i	  dialog	  med	  medborgarna	  –	  Debattartikel	  i	  PLAN	  nr	  1	  2015	  
skriven	  av	  Kristina	  Berglund.	  

5. 8/4	  2015	  Plånboken	  P1	  –	  Radiointervju	  med	  Stephan	  Fickler	  om	  vad	  man	  skall	  tänka	  på	  när	  
man	  köper	  ett	  fritidshus.	  	  

6. 16/4	  2015	  Radio	  P4	  Skaraborg	  –	  Radiointervju.	  Rivningen	  av	  den	  kulturhistoriskt	  
värdefulla	  huvudbyggnaden	  vid	  Aspö	  gård	  i	  Skövde	  får	  skarp	  kritik	  från	  bland	  annat	  
Svenska	  byggnadsvårdsföreningen.	  Länsombud	  Peter	  Sörensen	  intervjuad.	  

7. 17/4	  2015	  Miljonprogrammet	  –	  ett	  kulturarv?	  –	  Artikelintervju	  med	  Stephan	  Fickler	  i	  
tidskriften	  Samhällsbyggaren	  nr	  3	  2015.	  

8. 20/4	  2015	  Yttrande	  med	  avstyrkan	  av	  samrådsförslaget	  till	  detaljplan	  för	  Nobel	  Center	  
samt	  artikel	  om	  Byggnadsvårdsföreningens	  yttrande	  över	  planförslaget	  för	  Nobel	  Center.	  
Yttrandet	  undertecknades	  Kristina	  Berglund	  och	  Vicki	  Wenander.	  	  Artikeln	  publicerad	  bl	  a	  
hos	  Fastighetssverige,	  Byggnorden	  och	  Fastighetsnytt.	  

9. 24/4	  2015	  SBF	  inleder	  granskning	  av	  kommunala	  byggprojekt	  -‐	  Föreningen	  går	  ut	  med	  att	  
man,	  som	  en	  del	  i	  arbetet	  med	  Gula	  listan,	  inleder	  ett	  djupare	  granskningsarbete	  där	  några	  
utvalda	  ärenden	  ska	  undersökas	  och	  presenteras.	  Artikeln	  publiceras	  bland	  annat	  i	  Dagens	  
Fastigheter.	  

10. 29/4	  2015	  Byggnadsvårdsföreningen	  rasar	  mot	  rivningen	  på	  Aspö	  –	  Artikelintervju.	  
Länsombud	  Peter	  Sörensen	  intervjuas	  av	  Skaraborg	  Allehanda.	  

11. 6/5	  2015	  Ta	  strid	  för	  Väses	  gamla	  station	  -‐	  Artikel	  av	  Peter	  Sörensen	  i	  Värmlands	  Folkblad	  
om	  rivningshotet	  över	  Väse	  station	  samt	  varför	  byggnaden	  bör	  bevaras.	  	  

12. 6/5	  2015	  Radio	  P4	  Värmland	  -‐	  Länsombud	  Peter	  Sörensen	  i	  längre	  radiointervju	  samt	  
artikelintervju	  om	  rivningen	  av	  Väse	  station	  som	  ett	  led	  i	  Trafikverkets	  satsning	  Tåg	  i	  tid.	  
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13. 8/5	  2015	  Yttrande	  över	  Boverkets	  rapport	  Förslag	  till	  strategi	  för	  miljökvalitetsmålet	  God	  
bebyggd	  miljö.	  –Yttrandet	  skrivet	  av	  Kristina	  Berglund	  och	  Paul	  Hansson,	  undertecknat	  av	  
Vicki	  Wenander	  och	  Stephan	  Fickler.	  

14. 18/5	  2015	  Ekoby	  kritiseras	  efter	  rivning	  –	  Artikelintervju.	  Lovisa	  Lannerstedt	  och	  Peter	  
Sörensen	  intervjuas	  om	  Aspö	  Eko-‐logi	  och	  den	  nya	  granskningen	  i	  tidningen	  Byggvärlden.	  

15. 20/5	  2015	  Hon	  vill	  rädda	  stinsens	  hus	  i	  Åkarp	  undan	  spåren	  –	  Artikelintervju.	  Länsombud	  
Arianna	  Benigno	  intervjuas	  om	  Stinsens	  hus	  med	  anledning	  av	  rivningshotet,	  som	  en	  följd	  
av	  Trafikverkets	  nedläggning	  av	  provisoriskt	  spår.	  Artikeln	  publicerad	  i	  Sydsvenskan.	  

16. 23/5	  2015	  Tar	  strid	  för	  hotade	  hus	  i	  gamla	  Karlstad	  –	  Artikelintervju	  i	  Värmlands	  Folkblad.	  
Peter	  Sörensen	  i	  intervju	  om	  tre	  fastigheter	  i	  de	  äldsta	  bevarade	  delarna	  av	  Karlstad	  som	  
hotas	  av	  rivning	  

17. 2/6	  2015	  Kan	  vi	  lita	  på	  miljömärkningar?	  –	  Artikel	  i	  SvD.	  Stephan	  Fickler	  skriver	  med	  
anledning	  av	  föreningens	  granskning	  av	  Aspö	  gård	  i	  Skövde	  om	  Greenwashing.	  

18. 5/6	  2015	  Yttrande	  med	  avstyrkan	  av	  rivning	  av	  bebyggelse	  i	  kv	  Gäddan	  i	  Karlstad.	  Ingress	  
på	  hemsidan	  i	  samband	  med	  yttrandet	  skriven	  av	  Kristina	  Berglund.	  Yttrandet	  formulerat	  
och	  underskrivet	  av	  Peter	  Sörensen.	  

19. 6/6	  2015	  Byggnadsvårdsföreningen	  kritiserar	  rivningsförslag	  –	  Artikel.	  P4	  Värmland	  
skriver	  en	  artikel	  om	  Byggnadsvårdsföreningens	  kritik	  mot	  förslaget	  att	  riva	  två	  hus	  på	  
Grevgatan	  i	  centrala	  Karlstad.	  Peter	  Sörensen	  har	  tagit	  kontakten.	  

20. 10/6	  2015	  Därför	  är	  Blasieholmen	  fel	  plats	  för	  Nobel	  Center	  -‐	  Artikel	  som	  listar	  skadan	  på	  
riksintresset	  samt	  förslag	  på	  annan	  plats	  för	  Nobel	  Center.	  Artikeln	  skriven	  av	  Kristina	  
Berglund,	  undertecknad	  av	  Vicki	  Wenander,	  Stephan	  Fickler	  och	  Kristina	  Berglund.	  
Publicerad	  även	  av	  Fastighetssverige	  och	  Svensk	  Byggtidning.	  

21. 10/6	  2015	  Nya	  krav	  på	  att	  flytta	  Nobel	  Center	  norrut	  –	  Artikel.	  Stockholmdirekt.se	  skriver	  
om	  att	  ”de	  storslagna	  planerna	  på	  Nobel	  Center	  på	  Blasieholmen	  möter	  nytt	  motstånd”	  och	  
hänvisar	  till	  Byggnadsvårdsföreningens	  kritik	  till	  platsen.	  

22. 23/6	  2015	  Eko-‐ologisk	  fågeldans	  på	  Västgötaslätten	  -‐	  Krönika	  publicerad	  i	  Byggnadskultur	  
2.15	  samt	  på	  webben.	  Texten	  skriven	  av	  Peter	  Sörensen.	  Publicerad	  även	  hos	  Industri24.	  

23. 25/6	  2015	  Radio	  P4	  Skaraborg	  –	  Sommarprat.	  Länsombud	  Linda	  Svenson	  sommarpratar	  i	  
Radio	  P4	  Skaraborg	  och	  pratar	  bland	  annat	  om	  sin	  roll	  i	  Byggnadsvårdsföreningen	  samt	  
möjligheten	  att	  bli	  medlem.	  

24. 1/7	  2015	  Almedalen	  -‐	  Seminarium	  om	  bebyggelse	  längs	  järnvägen.	  Representant	  från	  
föreningen	  var	  länsombud	  Bill	  Necander.	  Samarrangemang	  med	  Museibanornas	  
Riksorganisation,	  Järnvägshistoriska	  Riksförbundet	  och	  Arbetslivsmuseernas	  
Samarbetsråd.	  

25. 13/7	  2015	  Hon	  vill	  rädda	  stinsens	  hus	  i	  Åkarp	  från	  rivning-‐	  Artikelintervju.	  Länsombud	  
Arianna	  Benigno	  intervjuas	  om	  Stinsens	  hus	  med	  anledning	  av	  rivningshotet,	  som	  en	  följd	  
av	  Trafikverkets	  nedläggning	  av	  provisoriskt	  spår.	  Artikeln	  publicerad	  i	  Skånska	  dagbladet.	  

26. 16/8	  2015	  Sommar	  i	  P1	  med	  Ulla	  skog	  –	  Radioprogram.	  Ulla	  Skoog	  håller	  sitt	  sommarprat	  
och	  pratar	  både	  byggnadsvård	  och	  Byggnadsvårdsföreningen.	  Inslaget	  genererade	  över	  250	  
nya	  medlemmar.	  

27. 14/9	  2015	  Nya	  Slussen	  –	  backa	  innan	  det	  är	  för	  sent!	  -‐	  Öppet	  brev	  till	  ledamöterna	  i	  
Stockholms	  kommunfullmäktige	  med	  anledning	  av	  planerat	  beslut	  om	  ökad	  budget	  för	  Nya	  
Slussen.	  Brevet	  skrivet	  av	  Kristina	  Berglund,	  undertecknat	  av	  Kristina	  Berglund	  och	  Vicki	  
Wenander.	  Publicerat	  även	  i	  Dagens	  Infrastruktur.	  

28. 15/9	  2015	  Marielund	  –	  en	  idyll	  att	  värna	  om	  -‐	  Debattartikel	  skriven	  av	  Kristina	  Berglund.	  
Publicerad	  i	  Byggnadskultur	  3.15.	  

29. 22/9	  2015	  Replikskifte	  med	  Karin	  Wanngård	  om	  Slussen	  –	  Artikel.	  Karin	  Wanngård	  skrev	  
ett	  svar	  på	  Svenska	  byggnadsvårdsföreningens	  öppna	  brev	  och	  vi	  lämnade	  replik.	  Texten	  
skriven	  av	  Kristina	  Berglund	  och	  undertecknad	  även	  av	  Vicki	  Wenander.	  Publicerat	  även	  i	  
Svensk	  Byggtidning.	  

30. 14/10	  2015	  Yttrande	  över	  förslag	  till	  program	  för	  kvarteret	  Sperlingens	  backe.	  Svenska	  
byggnadsvårdsföreningen	  avstyrker	  planerna	  på	  omvandling	  av	  kvarteret	  Sperlingens	  
backe,	  inom	  stadsdelen	  Östermalm	  i	  Stockholm.	  Yttrandet	  skrivet	  av	  Kristina	  Berglund	  och	  
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undertecknat	  även	  av	  Vicki	  Wenander.	  Yttrandet	  omnämns	  och	  återpubliceras	  av	  
Stockholmskyline.se.	  

31. 21/10	  2015	  Djulö	  gamla	  skola	  placeras	  på	  Gula	  listan	  -‐	  Artikel	  skriven	  av	  Peter	  Sörensen	  i	  
samband	  med	  att	  Djulö	  gamla	  skola	  tas	  upp	  på	  Gula	  listan.	  Artikeln	  publiceras	  även	  av	  
svensk	  Byggtidning	  och	  omnämns	  i	  Katrineholmskuriren.se.	  

32. 25/10	  Yttrande	  över	  Boverkets	  rapport	  Åtgärder	  som	  kan	  undantas	  från	  krav	  på	  bygglov.	  
Skrivet	  av	  Kristina	  Berglund	  och	  Tomas	  Nyström.	  Undertecknat	  av	  Vicki	  Wenander,	  Kristina	  
Berglund	  och	  Tomas	  Nyström.	  	  

33. 19/11	  2015	  Yttrande	  med	  avstyrkan	  av	  granskningsförslaget	  till	  detaljplan	  för	  Nobel	  Center	  
samt	  artikel	  Nobel	  Center	  –	  olösta	  frågor	  och	  kamouflerade	  avsikter.	  Yttrande	  samt	  artikel	  
undertecknas	  av	  Kristina	  Berglund	  och	  Vicki	  Wenander.	  Artikeln	  omtalas	  flitigt	  på	  både	  
Twitter	  och	  Facebook.	  

34. 26/11	  2015	  Karlstad	  hundratusen	  om	  omtvistat	  hus	  -‐	  Tv-‐inslag.	  Peter	  Sörensen	  
representerar	  Byggnadsvårdsföreningen	  i	  nwt.se:s	  miniserie	  ”Karlstad	  hundratusen”	  då	  han	  
pratar	  om	  varför	  ett	  omtvistat	  hus	  på	  Herrhagen	  med	  tanke	  på	  sin	  kulturhistoriskt	  
värdefulla	  status	  inte	  bör	  rivas.	  

	  
Samarbete	  med	  annan	  media 

I	  syfte	  att	  sprida	  vår	  kunskap	  till	  nya	  målgrupper	  har	  vi	  samarbetat	  med	  andra	  tidskrifter.	  I	  
tidningen	  Husbyggaren	  som	  vänder	  sig	  främst	  till	  besiktningsmän	  och	  andra	  yrkesverksamma	  
inom	  samhällsbyggnadssektorn	  har	  vi	  skrivit	  en	  artikel	  i	  alla	  6	  nummer	  som	  gavs	  ut	  under	  året.	  
Författare	  var	  Kristina	  Berglund,	  Bengt	  Adolfi,	  Stephan	  Fickler	  och	  Lovisa	  Lannerstedt.	  I	  
tidningen	  Lantliv	  lottades	  ett	  Byggnadsvårdsläger	  ut	  bland	  mer	  än	  500	  sökande.	  Äldre	  artiklar	  
från	  tidskriften	  Byggnadskultur	  återpubliceras	  i	  Egnahemsägarnas	  Riksförbunds	  
medlemstidning	  och	  artikel-‐/annonsutbyten	  har	  skett	  med	  Gård	  &	  Torp,	  Bebyggelsehistorisk	  
tidskrift	  samt	  Allt	  om	  Fritidshus.	  

	  
Internationellt 

NFBK	  -‐	  Nordiskt	  Forum	  för	  Byggnadskultur 
Samarbetet	  med	  våra	  nordiska	  systerorganisationer,	  Curatio	  och	  Rakennuskulttuuritalo	  Toivo	  i	  
Björneborg	  -‐	  Finland,	  Fortidsminnesforeningen	  i	  Norge	  och	  Landsforeningen	  for	  bygnings-‐	  og	  
landskabskultur	  i	  Danmark	  syftar	  till	  att	  öka	  den	  politiska	  medvetenheten	  om	  värdet	  av	  att	  ta	  
vara	  på	  vårt	  kulturarv	  och	  förbättra	  de	  ekonomiska	  villkoren	  för	  ägare	  av	  hus	  värda	  att	  bevara.	  	  
	  
Trästadskonferens	  i	  Trondheim	  
Med	  bakgrunden	  av	  att	  det	  är	  40	  år	  sedan	  de	  nordiska	  riksantikvarierna	  (eller	  motsvarande)	  
startade	  ett	  nordiskt	  samarbete	  kring	  trästäder,	  och	  att	  trästäderna	  i	  dag	  i	  hög	  grad	  är	  hotade,	  
genomför	  NFBK	  en	  Trästadskonferans	  i	  Trondheim	  hösten	  2016.	  Arbetsgruppen	  i	  Sverige	  består	  
av	  Björn	  Ohlén	  och	  Hans	  Sandström	  och	  kanslikontakt	  är	  verksamhetsledare	  Stephan	  Fickler.	  
Möten	  har	  hållits	  i	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Oslo.	  
 
Samarbete	  med	  Europa	  Nostra 
Byggnadsvårdsföreningen	  är	  medlem	  i	  Europa	  Nostra	  Sverige	  och	  hjälper	  till	  med	  
informationsspridning	  från	  Europa	  Nostra. 
	   
Katarinahuset 
Byggnadsvårdsföreningen	  har	  adress	  i	  Katarinahuset,	  Eastmansvägen	  35,	  centralt	  beläget	  i	  
Stockholm.	  Där	  hyr	  Föreningen	  ett	  helt	  våningsplan	  om	  c:a	  350	  kvm	  av	  Stadsholmen	  AB.	  Drygt	  
tre	  fjärdedelar	  av	  ytan	  hyr	  Föreningen	  ut	  till	  ett	  tiotal	  andra	  företag	  och	  organisationer	  med	  ett	  
marknadsmässigt	  hyrespåslag.	  Rollen	  som	  hyresvärd	  innebär	  åtaganden	  som	  upprättande	  av	  
hyresavtal,	  lokaladministration,	  service	  till	  hyresgästerna	  etcetera	  men	  medför	  också	  att	  
Föreningen	  kan	  ha	  lokaler	  i	  detta	  centrala	  läge.	  Under	  hösten	  2015	  utförde	  Stadsholmen	  AB	  en	  
fasad-‐	  och	  yttre	  fönsterrenovering	  på	  Katarinahuset. 
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b)	  Styrelsens	  redovisning	  av	  hur	  2015	  års	  verksamhetsplan	  fullföljts	  
	  
Föreningens	  verksamhet	  är	  formulerad	  i	  tre	  nyckelord	  Försvara,	  Vårda	  och	  Utveckla	  som	  utgår	  
från	  Föreningens	  stadgar.	  Såväl	  Föreningens	  interna	  arbete	  som	  vår	  externa	  verksamhet	  baseras	  
på	  dessa	  tre	  ledord.	  Med	  hjälp	  av	  dem	  har	  vi	  nått	  ut	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  med	  vår	  verksamhet	  till	  
nya	  och	  gamla	  medlemmar,	  länsombud,	  samarbetspartners,	  media,	  finansiärer	  och	  andra	  som	  
velat	  ta	  del	  av	  Föreningens	  arbete.	  
	  	  
Styrelsens	  ledamöter	  är	  indelade	  i	  tre	  utskott	  med	  samma	  nyckelord:	  Försvara,	  Vårda	  och	  
Utveckla.	  Utskotten	  har	  mellan	  styrelsemötena	  berett,	  arbetat	  med	  och	  verkställt	  frågor	  som	  
legat	  inom	  respektive	  verksamhetsområde.	  I	  de	  fall	  frågorna	  berört	  flera	  utskott	  har	  arbetet	  
varit	  gränsöverskridande	  mellan	  utskotten.	  Under	  styrelsemötena	  har	  utskotten	  redovisat	  sitt	  
arbete	  för	  övriga	  ledamöter,	  dryftat	  frågor	  och	  inhämtat	  synpunkter	  på	  hur	  man	  ska	  gå	  vidare.	  
Detta	  arbetssätt	  har	  visat	  sig	  vara	  både	  utvecklande	  och	  effektivt.	  Utöver	  de	  nämnda	  utskotten	  
finns	  också	  redaktionsgrupp,	  länsombudsgrupp	  och	  stabsfunktioner	  som	  personal	  och	  ekonomi.	  
	  	  
Styrelsens	  arbetsdokument	  är	  verksamhetsplanen,	  vars	  mål	  och	  resultat	  stäms	  av	  och	  
uppdateras	  löpande.	  Liksom	  för	  föregående	  år	  har	  fokus	  för	  2015	  års	  verksamhet	  har	  legat	  på	  
fyra	  frågor:	  (1)	  att	  öka	  opinionsbildningen,	  (2)	  att	  samla	  aktörer	  regionalt,	  (3)	  att	  fånga	  
ungdomars	  intresse	  för	  byggnadsvård	  och	  (4)	  att	  lyfta	  fram	  kopplingen	  mellan	  byggnadsvård,	  
stadsbyggnad	  och	  hållbar	  utveckling.	  
	  	  
Under	  2015	  har	  styrelsens	  arbete	  framför	  allt	  varit	  framgångsrikt	  i	  frågor	  som	  sorteras	  under	  
punkt	  1	  och	  4	  ovan.	  Det	  har	  bland	  annat	  skett	  genom	  ett	  stort	  antal	  debattartiklar,	  flera	  
remissvar	  på	  statliga	  utredningar	  och	  yttranden	  i	  plan-‐	  och	  byggärenden.	  Styrelsearbete	  som	  
sorteras	  under	  punkt	  2	  har	  bland	  annat	  bestått	  av	  en	  kartläggning	  av	  befintliga	  
byggnadsvårdsnätverk	  över	  landet,	  som	  ett	  steg	  i	  att	  samla	  aktörer	  regionalt	  och	  att	  stärka	  
föreningens	  regionala	  opinionsbildningsarbete.	  Punkt	  3,	  arbetet	  med	  att	  öka	  ungdomars	  
intresse	  för	  byggnadsvård,	  är	  ett	  långsiktigt	  arbete,	  där	  styrelsens	  förhoppning	  är	  att	  kunna	  
erbjuda	  fler	  typer	  av	  byggnadsvårdsläger	  eller	  kurser.	  
	  	  
Av	  de	  fyra	  fokusområdena	  ovan	  ser	  styrelsen	  att	  framför	  allt	  opinionsbildning	  och	  hållbar	  
utveckling	  kommer	  att	  prioriteras	  under	  innevarande	  år.	  En	  orsak	  är	  att	  förändringstrycket	  på	  
våra	  städer	  är	  fortsättningsvis	  hårt,	  samtidigt	  som	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  vidmakthålla	  brukandet	  
och	  underhållet	  av	  byggnader	  och	  bebyggelsemiljöer	  i	  andra	  delar	  av	  landet.	  En	  annan	  orsak	  är	  
att	  styrelsen	  anser	  att	  byggnadsvårdens	  principer	  om	  att	  använda	  erfarenhetsbaserad	  kunskap	  
och	  nyttja	  redan	  uppförda	  byggnader	  och	  bebyggelsemiljöer	  istället	  fört	  att	  riva	  dem,	  är	  en	  
framgångsfaktor	  vid	  främjandet	  av	  ett	  hållbart	  samhälle.	  
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Förvaltningsberättelse	  
	  
Verksamhet	  
	  
Svenska	  Byggnadsvårdsföreningen	  är	  en	  landsomfattande	  ideell	  organisation.	  
Vårt	  syfte	  är	  bl	  a	  att:	  
	  

- Verka	  för	  ökad	  medvetenhet	  om	  värdet	  av	  att	  vårda	  och	  bevara	  byggnader	  
och	  bebyggelsemiljöer	  från	  alla	  tider.	  

- Stödja	  och	  utveckla	  opinion	  i	  frågor	  om	  byggnadsvård	  och	  byggnadskultur	  i	  	  
samhällsdebatt	  och	  miljöpolitik.	  

- Främja	  utbildning	  och	  forskning	  om	  den	  äldre	  bebyggelsens	  speciella	  förut-‐	  
sättningar	  och	  historia.	  

- Hålla	  kontakt	  med	  internationell	  verksamhet	  på	  området.	  
	  
	  
Förslag	  till	  vinstdisposition	  
	  
Styrelsen	  föreslår	  att	  till	  förfogande	  stående	  vinstmedel:	  
	  
	  
	   Fritt	  eget	  kapital	   27.551	  
	   Årets	  förlust	   -‐22.894	  
	  
Disponeras	  så	  att	  
	  
	   I	  ny	  räkning	  överföres	   4	  657	  
	  
	  
Föreningens	  resultat	  och	  ställning	  i	  övrigt	  framgår	  av	  efterföljande	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  
med	  tilläggsupplysningar.	   	  
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Resultaträkning	   Not	   2015-‐01-‐01	   	   2014-‐01-‐01	  
	   	   2015-‐12-‐31	   	   2014-‐12-‐31	  
	  
Verksamhetsintäkter	  
Kansli	  och	  SBF	  gemensamt	  
	  	  	  	  	  Medlemsintäkter	   	   2	  260	  416	   2	  010	  272	  
	  	  	  	  	  Försäljning/	  böcker	   	   71	  379	   106	  258	  
	  Verksamhets	  och	  projektanslag	   	   870	  000	   879	  200	  
Vårresa	   	   244	  198	   274	  625	  
Temadagar/utbildningsdagar	   	   19	  530	   0	  
Events	  /Mässor	   	   51	  100	   0	  
Byggnadsvårdsläger	  anmäln	  avgift	   	   18	  991	   14	  641	  
Övriga	  aktiviteter	   	   -‐	   -‐	  
Länsombud	   	   -‐	   -‐	  
Byggnadskultur	  
	  	  	  	  	  Lösnummerförsäljning	  +	  porto	   	   29	  913	   37	  427	  
	  	  	  	  	  Annonsintäkter	  BK	   	   441	  780	  	  	   415	  760	  
Internet	  
	  	  	  	  	  Annonsintäkter	  web	   	   23	  125	   38	  150	  
Katarinahuset	   	   669	  607	   676	  052	  
Styrelse	   	   -‐	   -‐	  
Blasieholmen	   	   114	  200	   -‐	  	  
Återföring	  av	  projektreserv	   	   60	  000	   -‐	  
Nordiskt	  samarbete	   	   69	  719	  
Summa	  intäkter	   	   4	  943	  958	   4	  452	  385	  
	  
Kostnader	  per	  verksamhetsgren	  
Kansli	  och	  SBF	  gemensamt	   1,	  2,	  3	   -‐2	  421	  470	  	   -‐2	  384	  783	  
Vårresa	   	   -‐212	  544	   -‐244	  908	  
Temadagar/utbildningsdagar	   	   -‐22	  709	   0	  
Events/mässor	   	   -‐149	  847	   -‐72	  246	  
Byggnadsvårdsläger	   	   -‐12	  000	   -‐33	  557	  
Övriga	  aktiviteter	   	   -‐33	  763	   -‐26	  554	  
Länsombud	   	   -‐19	  563	   -‐25	  278	  
Byggnadskultur	   4	   -‐902	  669	   -‐746	  519	  
Webb	  &	  Nyhetsbrev	   	   -‐92	  362	   -‐3	  501	  
	  	  Gula	  Listan	   	   -‐14	  875	   -‐48	  125	  
Katarinahuset	  	   	   -‐718	  597	   -‐730	  996	  
Styrelse	   5	   -‐182	  659	   -‐178	  769	  
Blasieholmen	   	   -‐80	  800	   -‐	  
Nordiskt	  samarbete	   	   -‐79	  160	   -‐	  
	   	   	  
Avskrivningar	   	   0	   0	  
Summa	  Kostnader	   	   -‐4	  943	  018	   -‐4	  495	  236	  
	  
Rörelseresultat	   	   940	  	   -‐42	  851	  
	   	  
Resultat	  före	  finansiella	  poster	  
Övriga	  ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatposter	   	   9	   	   5	  700	  
Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter	  	   	   	   0	   	   -‐390	  
	  
Resultat	  efter	  finansiella	  poster	   	   	   	   949	   	   -‐37	  541	  
	  
Förändring	  av	  lagerreserv	   	   	   	   -‐23	  843	  
	  
	  
Årets	  resultat	   	   	   	   -‐22	  894	   	   -‐37	  541	  
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Balansräkning	   Not	   2015-‐01-‐01	   2014-‐01-‐01	  
	   	   2015-‐12-‐31	   2014-‐12-‐31	  
	  
Tillgångar	  
	  
Anläggningstillgånar	  
Materiella	  	  anläggningstillgångar	  
Inventarier	   	   0	   0	  
Summa	  anläggningstillgångar	   	   0	   0	  
	  
Omsättningstillgångar	  
Varulager	  m	  m	  
Färdiga	  varor	  och	  handelsvaror	   	   222	  838	   246	  681	  
	  
Kortfristiga	  fordringar	  
Kundfordringar	   	   179	  577	   247	  813	  
Övriga	  fordringar	   	   36	  255	   41	  406	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   157	  499	   175	  090	  
	   	   373	  331	   464	  309	  
	  
Kassa	  och	  bank	   	   1	  711	  380	   1	  558	  134	  
	  
Summa	  omsättningstillgångar	   	   2	  307	  549	   2	  269	  124	  
	  
Summa	  tillgångar	   	   2	  307	  549	   2	  269	  124	  
	  
	  
Eget	  kapital	  och	  skulder	   	   	  
	  
Eget	  kapital	   	  
Eget	  kapital	   	   27	  551	   65	  092	  
Årets	  resultat	   	   -‐22	  894	   -‐37	  541	  
	   	   4	  657	   27	  551	  
	  
Summa	  eget	  kapital	   6	   4	  657	   27	  551	  
	  
Avsättningar	  
Stipendiefond	   	   84	  225	   84	  225	  
Projektreserveringar	   	   428	  000	   488	  000	  
	   	   512	  225	   572	  225	  
	  
Kortfristiga	  skulder	   	  
Leverantörsskulder	   	   176	  114	   167	  168	  
Skatteskulder	   	   0	   0	  
Övriga	  skulder	   	   30	  754	   26	  743	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutb	  intäkter	   7	   1	  583	  799	   1	  475	  437	  
	   	   1	  790	  667	   1	  669	  348	  
	  
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   	   2	  307	  549	   	  2	  269	  127	  
	  
Ställda	  säkerheter	   	   Inga	   Inga	  
	  
Ansvarsförbindelser	   	   Inga	   Inga	  
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Tilläggsupplysningar	  
	  
Redovisnings-‐	  och	  värderingsprinciper	  
	  
Principerna	  är	  oförändrade	  jämfört	  med	  föregående	  år.	  
	  
Fordringarna	  har	  upptagits	  till	  de	  belopp	  varmed	  de	  beräknas	  inflyta.	  
	  
Övriga	  tillgångar	  och	  skulder	  har	  upptagits	  till	  anskaffningsvärden	  där	  inget	  annat	  anges.	  
	  
Periodisering	  av	  inkomster	  och	  utgifter	  har	  skett	  enligt	  god	  redovisningssed.	  
	  
	  
Noter	  
	  
1	  	  	  Kostnader	  Kansli	  och	  SBF	  gemensamt	   	   2015	   2014	  
	   	   	   	  
Inköp	  böcker	  (förändring	  lager)	   	   12	  770	   2	  871	  
Inköpta	  tjänster	   	   139	  078	   92	  447	  
Lokalkostnader	   	   14	  686	   24	  284	  
Reklam	   	   16	  513	   5	  405	  
Kost	  o	  logi	   	   16	  624	   14	  949	  
Kontorsmaterial,	  trycksaker	   	   58	  297	   69	  172	  
Telefon-‐	  och	  portokostnader,	  data	   	   142	  197	   117	  321	  
Övriga	  kostnader	   	   27	  607	   59	  237	  
Redovisning	   	   76	  815	   80	  567	  
	   -‐	   	  
	   	   504	  587	   466	  253	  
	  
	  
2	  	  	  Arvode	  och	  kostnadsersättning	  
	  
Med	  revisionsuppdrag	  avses	  granskning	  av	  årsredovisningen	  och	  bokföringen	  samt	  styrelsens	  och	  
verkställande	  direktörens	  förvaltning,	  övriga	  arbetsuppgifter	  som	  det	  ankommer	  på	  bolagets	  revisor	  
att	  utföra	  samt	  rådgivning	  eller	  annat	  biträde	  som	  föranleds	  av	  iakttagelser	  vid	  sådan	  granskning	  
eller	  genomförandet	  av	  sådana	  övriga	  arbetsuppgifter.	  Allt	  annat	  är	  andra	  uppdrag.	  
	  
	   	   	   2015	   	   2014	  
	  
Revisionsuppdrag	   	   	   19	  375	   	   20	  375	  
	  
	  
3	  	  	  Anställda	  och	  personalkostnader	  
	  
Medelantalet	  anställda	  
Kvinnor	   	   	   2,0	   	   2,0	  
Män	   	   	   1,0	   	   1,0	  
	   	   	   3,0	   	   3,0	  
	  
Löner,	  ersättningar	  och	  sociala	  kostnader	  
Löner	  och	  ersättningar	  till	  anställda	   	   1	  260	  495	   1	  242	  872	  
Pensionskostnader	  till	  anställda	   	   172	  722	   207	  754	  
Övriga	  sociala	  kostnader	   	   432	  355	   433	  857	  
Övriga	  personalkostnader	   	   31	  936	   13	  673	  
	   	   1	  897	  508	   1	  898	  156	  
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4	  	  	  Kostnader	  Byggnadskultur	   	   	   2015	   	   2014	  
	  
Redaktör/formgivare	   	   500	  764	   373	  231	  
Tryckkostnader	   	   271	  878	   256	  454	  
Porto	  +	  reskostn	   	   130	  027	   116	  834	  
	   	   902	  669	   746	  519	  	  
	  
5	  	  	  Styrelsearvode	  
	  
Inklusive	  sociala	  avgifter	   	   60	  259	   56	  740	  
	   	   	  
	  
6	  	  	  	  Förändring	  av	  eget	  kapital	   	   Eget	  Kapital	   	  
	  
Belopp	  vid	  årets	  ingång	  (2013)	   	   -‐65	  092	  
Disposition	  av	  föreg	  års	  resultat	  2014)	   	   37	  541	   	  
Årets	  resultat	  (2015)	   	   22	  894	   	  
Belopp	  vid	  årets	  utgång	   	   -‐4	  657	  
	  
	   	   Året	  Resultat	  
Belopp	  vid	  årets	  ingång	   	   27	  550	  
Årets	  resultat	   	   -‐22	  894	  
Belopp	  vid	  årets	  utgång	   	   -‐4	  657	  
	   	  
	  
7	  	  	  	  Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	  
	  
Förutbetalda	  medlemsavgifter	   	   995	  818	   866	  213	  
Semesterlöner	  och	  sociala	  avgifter	   	   142	  700	   139	  996	  
Övriga	  upplupna	  kostnader	   	   445	  282	   469	  228	  
	   	   1	  583	  800	   1	  461	  341	   	  
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