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Verksamhetsberättelse
a) Verksamheten under år 2017
Årsmöte 2017
Årsmöte 2017 hölls fredagen den 19 maj på Hyllan i Saluhallen, S:t Eriks torg i Uppsala. 40 av
föreningens medlemmar var närvarande.
Ledamöter i styrelsen
Efter val vid årsmötet 2017 har styrelsen bestått av följande personer: ordförande Vicki
Wenander, vice ordförande Kristina Berglund, sekreterare Tomas Nyström, kassör Anders
Wikström (invald 2017), Bengt Adolfi, Björn Hasselgren (invald 2017), Malin Lernfelt (invald
2017), Ulrika Lindh, Anette Lund, Henrik Nilsson, Jennie Sjöholm, Peter Sörensen och Fredrik
Trane (invald 2017).
Avgående ledamöter var Anna-Karin Ericson, John Helmfridsson, Tomas M Larsson och Åsa
Lindberg.
Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under året haft sju protokollförda ordinarie möten, 23/1, 20/3, 24/4, 13/6 (med
konstituerande möte), 21/8, 8/10 samt den 28/11.
Styrelsen verksamhetsplan utgår sedan 2013 från tre huvudsakliga inriktningar:
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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 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) och Christina Persson. Posten
som andra ledamot lämnades vakant på grund av brist på förslag.
Revisorer och revisorssuppleant
Följande revisorer utsågs av årsmötet: Fredrik From och Anna-Karin Ericson. Till
revisorssuppleant omvaldes Torbjörn Lindgren.
Personal
Föreningen har haft följande anställda under året:
• Verksamhetsledare Stephan Fickler 100%
• Ekonomi- och medlemsadministratör Gunilla Lundgren 100%.
• Vikarierande projektadministratör & kommunikatör Johan Lindberg 70% till juni
månad, därefter Lovisa Lannerstedt 100% t.o.m. 31 augusti, därefter 80%.
• Ordförande Vicki Wenander fakturerar motsvarande en 10% tjänst för att leda
styrelsearbetet.
• Karl Lundgren och Johan Lindberg har arbetat som timextra med
medlemsadministration respektive det nordiska trästadsprojektet, totalt c:a 10
timmar i veckan.
Utöver anställd personal anlitar Föreningen konsulter för websidan, redaktör och formgivare för
tidskriften Byggnadskultur samt Gula listan.
Medlemmar och medlemsavgifter
Den 31 december 2017 hade Föreningen 5984 medlemmar (2016: 6086). Av dessa medlemmar
var 748 (788) familjemedlemmar, 177 (173) företagsmedlemmar, 192 (311) studerande och 99
(75) utlandsmedlemmar.
Medlemsavgifterna är sedan den 1 januari 2015: 355 kr för enskilt medlemskap, 465 kr för
familjemedlemskap, 245 kr för studerande, 470 kr för utlandsmedlemskap och 1 450 kr för
företagsmedlemskap.
Medlemsregistret är ett databasprogram som är kopplat till vårt faktureringssystem. Uppgifter
hämtas ur registret för utskick av nyhetsbrev. Utvecklingen av registret och sker kontinuerligt
för att spara tid för administration, bland annat har vi infört möjlighet till digitala medlemskort
vid årsskiftet 2017 och 2018. Samtidigt anpassar vi systemet för den EU-reglerade
dataskyddsreformen för personuppgifter GDPR som innebär stärkta rättigheter för den enskilde
när det gäller personlig integritet.
Länsombud
Föreningen hade vid årets slut 55 länsombud. Länsombudens aktiviteter och engagemang är
avgörande för att vi skall fungera som en riksförening i praktiken. Länsombuden arbetar ideellt
och är spridda över hela landet.
Varje år bjuds ombuden in att delta i något större evenemang som Byggnadsvårdens konvent i
Mariestad eller Branschmingel i Stockholm.
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Ombud i de olika länen var i slutet av 2017 följande:
Blekinge län
Dagmar Nordberg, Ingrid Ågård
Dalarnas län
Anna Hagland,
Gotlands län
Bill Necander, Paul May
Gävleborgs län
Lars Sundin
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
vakant
Norrbottens län
Erica Duvensjö, Kent Vesterlund
Skåne län
Arianna Benigno, Henrik Nilsson
Stockholms län
Eva Larsson, Ulrika Rydh, Ana Durán, Peter von Gegerfelt,
Johnny Rosén, Johannes Pennström
Södermanlands län
Harriet Bredelius, Sofia Meurk, Björn Wadén, Kerstin Eriksson
Uppsala län
Lena Steffner, Staffan Jonsson, Henrik Sandevärn
Värmlands län
Terese Eklund, Peter Sörensen, Rasmus Norling
Västerbottens län
Pernilla Lindström, Anneli Rundström Karlsson
Västernorrlands län
Björn Andersson
Västmanlands län
Lars Ehrengren, Lotta Kihlberg, Michael Kruse
Västra Götalands län Peter Jarbring, Sven Sillén, Therése Sköldén, Linda Svensson
Örebro län
Håkan Bagger, Leif Göthberg, Kjell Möller
Östergötlands län
Helena Sandekull, Tomas Nyström, Britta Tunberg, Gunilla Strömberg
Länsarrangemang 2017, fördelning länsvis
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten

Skåne

Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland

15-17 sep Monter på Bomässan i Karlskrona
6 maj
Byggnadsvårdsdag i Falun
6 juni
Byggnadsvårdsdag i Hedemora
jun-aug Stadsvandringar i Falun vid tre tillfällen
8 mar
Föreläsning, Snickar’n felar – målar’n helar
23 sep
Visning av gården Fårö Friggars
6 jun
Byggnadsvårdsdag i Äskhults by
2 sep
Byggnadsvård, Hantverk & Trädgård, Bötterum
1 feb
Tips på hur du renoverar ditt hus, friluftsmuseet Hägnan
22 feb
Spistyper och uppvärmningssystem, friluftsmuseet Hägnan
29 mar Fukt och isolering, friluftsmuseet Hägnan
26 apr
Anlägga gammeldags trädgård i Norrbotten, friluftsmuseet Hägnan
20 maj
Byggnadsvårdsdag, friluftsmuseet Hägnan
8 april
Från linolja till Chateau de Versailles
23 april Byggnaden som kunskapskälla, Örnanäs kulturreservat
13 aug
Självhushållets hantverk, Arlöv
28 okt
Färg i Skånska hus, Kulturen i Lund
30 mar Järnvägsparken – kulturarvet som försvann, SBF:s kansli
24 sep
Stadsvandring i Skellefteå
2 jul
Byggnadsvårdsdag på Bruksgodset i Banafjäl
10-11 apr Lergolvskurs, Fröholmen Västerås
20 apr
Föreläsning Isolera mera!... men hur? Vallby Friluftsmuseum
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20 maj
Kurs, Slipa och skärpa verktyg, Vallby Friluftsmuseum
13-14 maj Timmerkurs, Kungsbyn, Västerås
21 maj
Kurs, Gärdesgårdsbygge, Vallby Friluftsmuseum
28 maj
Kurs, Kom och koka – Salvor, tinkturer, infusioner m.m. Västervåla
16 sep
Kurs, Gärdesgårdsbygge, Enköping
31 okt-2 nov, Modellbygge under Höstlovet, Munktorp, Västerås
Västra Götaland 29 apr
Byggnadstekniker och områdets historia på Stora Torp
6 juni
Föreläsning om energieffektivisering, äskhults by
5 sep
Studiebesök hos Claessons trätjära, Göteborg
Örebro
14 okt
Visning av Örebro slott
Östergötland
30 mar Arkitektrådgivning och Byggnadsvårdsfrågor, Norrköping
25-26 marKurs i Fönsterrenovering, Norrköping
1-2 apr Kurs i pappspänning, Arkösund
7 maj
Byggnadsvårdsdagen Jättegrönt med bokbord i G:a Lindköping
14-18 jun Rödfärgskokning och linoljemåleri
17-18 jun Kurs i lerklining och timmerlagning, Skäggestad
Internet
Vår webbplats www.byggnadsvard.se omfattar ungefär 4000 sidor och under året har det blivit
tydligt att en översyn eller byte av teknisk plattform är nödvändig. En oförutsedd men
nödvändig uppdatering under februari månad fick följden att trafiken på webbplatsen minskade
med totalt 30%. Minskningen är nu upphämtad men visar att den nuvarande tekniska
plattformen är sårbar.
Antalet sessioner minskade under 2017 till 348 287 sessioner (2016: 504 414). På webbplatsen
finns utöver föreningsinformation, aktuellt, kontaktinformation, nätverkslänkar, webbshop och
kalendarium:
• Artikelbank med 753 artiklar (2016: 725) från tidskriften Byggnadskultur, öppna för alla.
• Frågeforum med 903 (2016: 770) besvarade frågor i 15 kategorier
• Gula listan med 231 (2016: 216) hotade byggnader och miljöer i Sverige. Listan har inte
ambitionen att vara heltäckande utan att lyfta upp och följa typiska ärenden.
Nyhetsbrev från Föreningen skickas ut till olika grupper med information om arrangemang,
föreningsinformation, nyheter m.m. Facebook (6052 följare, 2016: 4510 följare) och Twitter (c:a
881 följare, 2016: 820) används för att uppmärksamma angelägna opinionsärenden från Gula
listan, föreningsinformation, debatt och inbjudningar till länsarrangemang.
Den 16 maj startade Föreningen även ett Instagramkonto som vid årsskiftet hade c:a 1700
följare.
Pressinformation, debattartiklar och nyheter förmedlas även från vårt pressrum på
Mynewsdesk www.mynewsdesk.com/se/byggnadsvardsforeningen.
Tidskriften Byggnadskultur
Byggnadskultur är Föreningens medlemstidskrift och fungerar som en branschtidning för
byggnadsvården i Sverige. Arbetet med tidskriften leds av en redaktionskommitté som
sammanträder fyra gånger per år. 2017 bestod kommittén av redaktör Anna Lokrantz,
formgivare Anna O Söderström, ansvarig utgivare Vicki Wenander, styrelserepresentanter
Jennie Sjöholm och Åsa Lindberg samt verksamhetsledare Stephan Fickler. Experter adjungeras
till redaktionskommittén för respektive tema enligt tabell nedan. Notisredaktör var Lovisa
Lannerstedt och annonsackvisitör är Gunilla Lundgren.
Utgivning 2017
nr 1 15 mars
nr 2 15 juni
nr 3 15 september
nr 4 15 december

Teman
Hållbara fönster
Villastaden
Byggnadsvården och pengarna
Moderna bekvämligheter

adjungerade experter:
Cecilia Björk och Laila Reppen
Ingar Lindholm
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Byggnadsvårdsläger i Sverige
2017 planerades för sex byggnadsvårdsläger varav två fick ställas in på grund av att bidrag från
länsstyrelserna inte beviljades. I de fyra byggnadsvårdsläger som arrangerades deltog 27
personer och ett 20-tal handledare. Lägren engagerar många regionala aktörer, såsom
hantverkare, lokala föreningar, länsmuseer och länsstyrelser men även vandrarhem och
matleverantörer. Totalt erbjöds 40 platser.
Följande byggnadsvårdsläger genomfördes 2017:
11 - 21 juni, Taxinge slott, Nykvarn, Södermanland
Murning med kalkbruk, dörr- och fönsterrestaurering, stänkmålning och målning av innertak.
Föreläsning, om kalkbruk och utflykter till Skottvångs gruvmuseum, Selum och Mälsåkers slott.
12 - 22 juni, Årås säteri byggnadsvårdsläger, Ulricehamn, Västra Götaland
Kilsågning och golvläggning, tillverkning av inredningsdetaljer, putsning och fogning av
Gyllenstiernas källare, fönsterrenovering samt målning med linolje- och kalkfärg. Föreläsningar
och utflykter till Torpa stenhus och Nääs Karolinergård.
12 - 22 juni, Årås säteri trädgårdsläger, Ulricehamn, Västra Götaland
Beredning av jord och odlingsbäddar, plantering och beskärning av träd och buskar, flätning av
växtstöd, anläggning av örtagård, kompostering samt lagning av terrassmurar. Föreläsningar
och utflykter till Torpa stenhus och Nääs Karolinergård.
22 - 27 augusti, Florö, Fjällbacka, Västra Götaland
Fönsterrenovering, underhåll av målerier och restaurering av trädetaljer på öns byggnader.
Föreläsningar och utflykter till världsarvet Vitlycke museum och Väderöarna.
Av deltagaravgiften (från 3100 kr för studerande medlemmar till 4450 kr för ickemedlemmar)
tillfaller 10% Byggnadsvårdsföreningen för samordning, administration och marknadsföring.
Vårresa
Den 19-21 maj genomfördes Föreningens vårresa med 101 deltagare till Uppsala med temat
stadsutveckling och kulturarv. Landshövding Göran Enander höll inledningsanförandet på
stadsbyggnadsseminariet och övriga föreläsare var Helena Harnesk, Roger Elg, Kristina
Berglund och Svante Holmbæk Tirén. Seminariet avslutades med Föreningens årsmöte och
utdelning av stipendium.
De påföljande två dagarna gjordes stadsvandring, bussguidning och utflykt till Tensta
kyrkomiljö, Salsta slott samt Vattholma bruk. Vårresan avslutades på Uppsala järnvägsstation
och 2018 års vårresa till Västra Götaland annonserades.
Byggnadsvårdsstipendium
Vårt byggnadsvårdstipendium består av en plats på valfritt byggnadsvårdsläger, inklusive
reskostnader. 2017 års mottagare av Byggnadsvårdsföreningens stipendium var Aina Berg,
student vid Trähantverkslinjen på Vårdinge By Folkhögskola. Christina hade ingen möjlighet att
delta på något av sommarens läger och fick då i stället delta på Byggnadsvårdens konvent i
Mariestad under hösten. Mottagaren annonserades under Föreningens årsmöte i Uppsala.
Höstresa
Den 8-10 september anordnades Föreningens höstresa till Norge och stavkyrkorna runt
Sognefjorden i samarbete med researrangören Mejt Resor AB. 43 medlemmar besökte under 3
intensiva dagar tre världsarv och sammanlagt 4 stavkyrkor.
Byggnadsvårdens konvent och Branschmingel i Mariestad
Runt 530 personer samlades i Mariestad onsdagen den 27 till fredagen den 29 september, för att
delta i den tredje upplagan av Byggnadsvårdens konvent. Under tre dagar möttes
byggnadsantikvarier, hantverkare, materialproducenter, samhällsplanerare, arkitekter,
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ingenjörer, forskare, studenter och andra verksamma inom branschen. Utöver Sverige kom
deltagarna från Tyskland, Norge, Etiopien, Danmark, Finland och Wales. Arrangörer var
Riksantikvarieämbetet, Västarvet, Hantverkslaboratoriet och Svenska
byggnadsvårdsföreningen.
Konferencier vid invigningen var skådespelerskan Ulla Skoog, inledningstal hölls av Conny
Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Därefter talade Kate
Clark från The Welsh Governments historic environment service, riksantikvarie Lars Amréus och
avdelningschefen på Riksantikvarieämbetet Britt-Inger Andersson, samt generalsekreterare Ola
Fjeldheim vid Fortidsminneforeningen i Norge.
Under torsdagen och fredagen hölls närmare 100 föredrag i Trädgårdens skola och omgivande
lokaler. Föredragshållarna talade om vitt skilda ämnen som digitala verktyg för byggnadsvården,
omläggning av tegeltak, stadsodling, klimatanpassning och kulturarv, byggnadsvård och sociala
medier, skötsel av kulturhistoriska parker och opinionsbildning som verktyg i
bevarandearbetet. Utöver detta pågick workshops, filmvisningar och en byggnadsvårdsmässa
där 16 olika producenter presenterade sina verksamheter. Mässan, som var öppen för
allmänheten på lördagen invigdes av Frank Erichsen från den danska TV-serien Hundra procent
bonde och under mässan hölls ett 20-tal föredrag.
Under torsdagskvällen bjöd Byggnadsvårdsföreningen in till branschmingel i Trädgårdens skola
där även utmärkelsen ”Årets byggnadsvårdare” delades ut.
Årets byggnadsvårdare
För fjortonde året har Föreningen delat ut utmärkelsen Årets byggnadsvårdare. Utdelningen
skedde under Föreningens årliga branschmingel på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad den
28 september. 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:
Årets byggnadsvårdare i kategorin Försvara - Gustav "Rävjägarn" Bergström
Sedan sitt första blogginlägg 2007 har Gustav Bergström - alias Rävjägaren - med ett aldrig
sinande engagemang och stor kunskap, genom ord, filmklipp, arkivmaterial och bilder i främst
digitala men även tryckta medier, skildrat och problematiserat hur vi hanterar vår bebyggelse.
Med humor och allvar har han väckt intresset för byggnadsvård och en önskan hos en bredare
allmänhet att försvara vår byggda miljö. I en samtid som präglas av stort förändringstryck gör
Gustav Bergström en betydelsefull insats när han sätter fingret på de kortsiktiga, ibland
okänsliga och inte sällan onödiga ombyggnader som pågår runt om i hela landet.
Årets byggnadsvårdare i kategorin Vårda - Christina Lillieborg
Under parollen ”byggnadsvård är vardagsarbete” och med utgångspunkt i kulturvårdens
dokument har Christina Lillieborg, Stadsholmens förvaltningschef mellan åren 1995 och 2015,
utarbetat och realiserat en förvaltningsmodell för att vårda bolagets knappt 700 historiska
byggnader med hänsyn till dess särskilda krav på regelbundet underhåll, objektsanpassade
åtgärder och antikvarisk dokumentation. Stadsholmens modell är idag en förebild för stora och
små fastighetsförvaltare. Dessutom har Christina Lillieborg, genom föredrag, artiklar och
trycksaker verkat för att tillgängliggöra Stadsholmens byggnadsvårdande budskap till både
yrkesverksamma och en bred allmänhet.
Årets byggnadsvårdare i kategorin Utveckla - Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården
Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården har utvecklat en kommunikationsstrategi med
kreativt utformat informationsmaterial baserat på historiska arkivuppgifter riktat till
föreningens medlemmar som skapar delaktighet och ett engagemang kring berättelsen om
huset, vilket i sin tur har lett till ett gemensamt intresse för långsiktig förvaltning och varsam
renovering av föreningens flerbostadshus på Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden har därmed
fått ett effektivt skydd mot ovarsamma förändringar och Brf. Kronobergsgården och dess
styrelse är en inspirationskälla och ett föredöme för andra förvaltare av flerbostadshus.
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Samarbete med kursarrangörer
Sedan 2013 samarbetar Svenska byggnadsvårdsföreningen med Byggnadsvård Qvarnarp,
Hantverk och Slöjd på Skansen, Slöjd och byggnadsvård på Nääs, Sörmlands museum samt Kurs
med Tradition’s kurser och nätverket för byggnadsvård i Västmanland för att erbjuda
Föreningens medlemmar rabatt på deras föreläsningar och kurser mot att aktiviteter sprids
genom Föreningens kanaler.
Nordiskt samarbete
Samarbetet i NFBK (Nordiskt Forum för Byggnadskultur) med våra nordiska
systerorganisationer, Rakennuskulttuuritalo Toivo i Björneborg, Finland, Landsforeningen for
bygnings- og landskabskultur i Danmark och Fortidsminnesforeningen i Norge syftar till
erfarenhetsutbyte, ökad politisk medvetenhet om värdet av att ta vara på kulturarvet och
förbättrade ekonomiska villkor för ägare av hus värda att bevara. De olika föreningarnas
arrangemang är öppna för systerföreningarnas medlemmar.
Svenska representanter i NFBK’s samarbetsgrupp har under det gångna året varit ledamöterna
Ulrika Lindh och Tomas Nyström. Gruppen träffades för sitt årliga möte i mars på Nääs utanför
Göteborg och har sedan hållit flera telefonmöten.
NFBK initierade redan 2015 ett långsiktigt samarbete om den nordiska trästaden. Det
resulterade i september 2016 i den stora trästadskonferensen Trondheim. Där togs också
initiativet till en separat förening: nätverket Den nordiska trästaden. Nätverket ska vara ett
forum för erfarenhetsutbyte och inspiration för nordiska trästadskommuner. I styrelsen sitter
fyra kommuner, en från varje land, och en representant från var och en av de fyra föreningarna.
Sverige representeras f.n. av Hans Sandström, Svenska byggnadsvårdsföreningen, och Lucia
Botero Hoyos, Eksjö kommun. Vartannat år ges en större konferens med roterande värdskap
mellan de fyra länderna och respektive byggnadsvårdsförening står som ekonomisk och
administrativ samordnare. Under perioden 2017-18 har Byggnadsvårdsföreningen skött
administration, hemsida, nyhetsbrev med mera.
Nätverkets styrelse har under året träffats i Göteborg och i Eksjö, samt flera telefonmöten, bland
annat inför den stora nordiska trästadskonferensen som går av stapeln i Alingsås i april 2018.
Seminariet Den nordiska trästadens utmaningar 26 -27 oktober i Eksjö
Ett tvådagars seminarium med ett 60-tal deltagare hölls i Eksjö inom ramen för det nordiska
trästadsnätverket. Seminariet organiserades av Eksjö stad och nätverket Den nordiska
trästaden. Utgångspunkten var den storbrand som ödelade ett centralt kvarter i Eksjö i augusti
2015.
Internationellt
Byggnadsvårdsföreningen är medlem i Europa Nostra Sverige och hjälper till med
informationsspridning från och till Europa Nostra.
Genom medlemskap i Svenska industriminnesföreningen är vi även medlemmar i den
internationella industriarvsorganisationen TICCIH.
Samarbeten med landets byggnadsvårdsbutiker
Byggnadsvårdsbutiker fungerar som mötesplatser och inkörsportar till byggnadsvården för nya
husägare. Föreningen samarbetar med 56 byggnadsvårdsbutiker i landet (52 st. 2016) med syfte
att sprida kännedom om butikerna, värva nya medlemmar och erbjuda rabatter till befintliga
medlemmar. Ett antal butiker besöks varje år av Gunilla Lundgren som sköter samarbetet.
Samarbete med Sustainable innovation, Energimyndigheten m.fl.
Byggnadsvårdsföreningen är sedan 2016 genom verksamhetsledare Stephan Fickler med i den
expertgrupp ledd av Sustainable innovation som arbetar med Energieffektiva och hållbara
renoveringar av småhus, en webbaserad hjälp för småhusägare inför
energieffektiviseringsåtgärder som kommer att lanseras i en första version under 2018.
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Sustainable Innovation AB ägs av Föreningen för Energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen,
Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White, Centigo och
WSP är medlemmar. Föreningen drivs utan vinstintresse.
Samarbetsprojekt för att stärka byggnadsvårdsbranschen
Utöver våra tidigare nämnda branschstärkande samarbeten med Hantverkslaboratoriet,
Västarvet och Riksantikvarieämbetet i samband med Byggnadsvårdens konvent i Mariestad,
Byggnadsvårdsnätverk och Byggnadsvårdsbutiker runt om i landet samt med våra nordiska
systerföreningar, samarbetar vi även med Svenska Linoljefärgsföreningen och Sveriges
Fönsterhantverkare som båda har startats på initiativ från Byggnadsvårdsföreningen, 2014
respektive 2017.
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. För
närvarande är målsättningen att i samarbete med Statens fastighetsverk och
Riksantikvarieämbetet att förtydliga och se över regelverket för miljöklassning genom till
exempel Byggvarubedömningen. Sveriges Fönsterhantverkare skall samla Sveriges
yrkesverksamma fönsterhantverkare för att sprida kunskapen om ett hållbart alternativ till
fönsterbyten och ovarsamma renoveringar.
Samarbete med Samfundet S:t Erik, Urban City Research och Naturskyddsföreningen i
Stockholm och Stockholms län.
Efter den gemensamma debattartikeln Stora, höga hus förvandlar Stockholm radikalt i SvD den
28 april och repliken Det är skillnad mellan trivsel och trängsel den 6 maj har rubricerade
organisationer fortsatt samarbetet för att granska stadsbyggnadspolitiken i Stockholm.
Byggnadsvårdsföreningen som riksförening ser genom till exempel Gula listan att
frågeställningarna är liknande i många övriga av landets kommuner. Samarbetet lyfter viktiga
argument för kulturmiljövården i hela landet. Byggnadsvårdsföreningen har varit med och
planerat seminariet Översiktsplan eller Försäljningsbroschyr den 12 november där bland andra
vice ordförande Kristina Berglund föreläste. Inbjudna stockholmspolitiker fick i anslutning svara
på frågor som visar på brister i kommunens planarbete. Samfundet S:t Erik, Urban City Research
och SBF har fortsatt samarbetet med en fördjupad studie av tre kända stockholmsärenden som
kommer att leda till en skrift och debatt mellan partiföreträdare inför valet 2018.
Samarbete med Kulturmiljöfrämjandet
2014 formerades Kulturmiljöfrämjandet, f.d. Forum Haneberg. Bakgrunden var den statliga
utredningen Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden som väckte frågan om
hur kulturhistoriska värden kan tillgodoses vid försäljning av statliga byggnadsminnen i
framtiden. I KMF ingår företrädare för en rad statliga organisationer och föreningar. Kristina
Berglund och Stephan Fickler har deltagit i arbetsgruppsmöten för att fastställa Nätverkets
inriktning. Byggnadsvårdsföreningen upplåter lokal för Kulturmiljöfrämjandets möten.
Andra föreläsningar, presentationer och samarbeten under året
1/2

Stadsutveckling med hänsyn till stadens egenart. Föreläsning av Kristina Berglund för
Bondkyrko Hembygdsförening.

22/3

Byggnadsvårdarna i SVT-programmet Go’kväll. Stephan Fickler introducerar 5
programinslag från Föreningens byggnadsvårdsläöger på Florö, filmade sommaren
2016. Sjuminutersavsnitten visades under kommande 6 veckor och finns tillgängliga
på svt.se.

19/4

Presentation av Föreningen och verksamheten för förstaårsstudenter från
bebyggelseantikvariskt program på Göteborgs Universitet, Stephan Fickler.
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25/4

Hur hållbart är hållbart? Konferens i Uppsala arrangerad av Svenska
byggnadsvårdsföreningen med insatser av Bengt Adolfi, Stephan Fickler och Kristina
Berglund samt länsombudet Lena Steffner.

23/5

Riva eller spara - hur vill vi ha det? Byggnadsvårdens syn på hållbarhet. Föreläsning av
Stephan Fickler, Föreningen Byggnadsminnen i Halland, årsmöteskonferens.

1-2/6

Teknisk färg – skydda järnet, Färgforum på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle.
Föreningen samarbetar genom föreläsningar av Vicki Wenander och Arja Källbom,
länsombud i Jönköpings län.

7/7

Radioserien Husesyn med Ulla Skoog i Sveriges Radio P1 börjar sändas i
halvtimmesavsnitt under de följande 8 sommarveckorna. Den 25/12 sänds även ett
julprogram i serien. Stephan Fickler är med i programmet.

12/10

Översiktsplan eller försäljningsbroschyr? Seminarium arrangerat av SBF, Samfundet
S:t Erik, Naturskyddsföreningen i Stockholm och Stockholms län samt Urban City
Research.

Övriga aktiviteter
Rådgivning via e-post och telefon
Våra knappt 60 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 är att det rör sig om c:a tvåtusen
samtal.
Yttranden över plan- och byggärenden, remissvar och artiklar i annan media 2017
23/1 2017. Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen. Remissyttrande för SBF
undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
23/1 2017 Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling
(SOU 2015:99) Remissyttrande undertecknat av V Wenander, K Berglund och T M Larsson.
13/2 2017. Näringsdepartementets promemoria: Återbostadisering. Remissyttrande för SBF
undertecknat av Vicki Wenander och Tomas Nyström.
16/2 2017. Nobel Center: Länsstyrelsens beslut strider mot Århuskonventionen. Artikel skriven
av Kristina Berglund och publicerad på MND, Byggnadstidningen och Stockholmskyline.
24/2 2017. Boverket: Förslag till ändrade regler i BBR och BEN,dnr: 4562/2016. Remissyttrande
för SBF undertecknat av John Helmfridsson.
5/3 2017. Felaktig reklam om värdet av att byta fönster. Artikel i SvD skriven av Stephan Fickler
och Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län.
10/3 2017. Överklagande av Länsstyrelsens beslut ang. Nobel Center. Skrivelse för SBF
undertecknad av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
13/3. Det är ett systemfel med slit-och-släng. Slutreplik i SvD skriven av Stephan Fickler och
Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län.
17/3 2017. Urholka riksintressen löser inte bostadsbristen. Replik på artikel (Halva Sveriges yta
kan inte vara riksintresse) skriven av Kristina Berglund och publicerad i SvD.se.
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24/4 2017. Uttalande. Beslut om rivningslov för silobyggnad inom fastigheten Bävern 10, Höörs
kommun. Skrivelse översänd till Föreningen Bevara Kvarnen undertecknad av Vicki Wenander
och Kristina Berglund
29/4 2017. Stockholms särart säljs ut till förmån för höjda vinstkrav. Artikel i SvD undertecknad
av Vicki Wenander, Kristina Berglund och Stephan Fickler samt representanter för Svenska
Naturskyddsföreningen, Stockholmsavdelningen samt Samfundet Sankt Erik.
6/5 2017. Det är skillnad mellan trivsel och trängsel. Slutreplik i SvD undertecknad av Vicki
Wenander, Kristina Berglund och Stephan Fickler samt representanter för Svenska
Naturskyddsföreningen, Stockholmsavdelningen samt Samfundet Sankt Erik.
17/5 2017. Förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Marstrand 73:3 i
Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Granskningsyttrande för SBF undertecknat av Vicki
Wenander och Kristina Berglund.
29/5 2017. Återuppför kulturarvet ”Turisten”. Artikel i Kungälvsposten undertecknad av Vicki
Wenander och Kristina Berglund.
31/5 2017. Malmös översiktsplan: Arkitekturstaden Malmö, arkitekturprogram. Remissyttrande
undertecknat av Vicki Wenander och Tomas Nyström.
15/6 2017. Förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe 56 i stadsdelen Östermalm,
Stockholm. Samrådsyttrande för SBF undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
15/6 2017. Förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4, Knivsta kommun.
Granskningsyttrande för SBF undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
21/6 2017. Värna egenarten. Debattartikel publicerad i UNT m.a.a. den appell som
medlemmarna ställde sig bakom i samband med årsmötet och som skickats ut till ledande
politiker i Uppsala. Artikeln undertecknad av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
21/8 2017. Översiktsplan för Stockholm. Granskningsyttrande undertecknat av Vicki Wenander
och Kristina Berglund.
27/8 2017. Antik kakelugn hotad vid rivningen i Dingersjö – kulturvetare upprörd: "Visa
anständighet", Intervju med Peter Sörensen i Sundsvalls tidning.
28/8 2017. Program för City. Samrådsyttrande undertecknat av Vicki Wenander och Björn
Hasselgren.
8/9 2017. Överklagande, komplettering till MMD om Förslag till detaljplan för Nobel Center på
Blasieholmen, Skrivelse undertecknad av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
8/9 2017. Förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm.
Samrådsyttrande undertecknat Vicki Wenander och Kristina Berglund.
11/9 2017. Kakelugnar räddas, artikel i Värmlands Folkblad om en räddningsaktion av
länsombuden Terese Eklund och Rasmus Norling.
25/9 2017. Ny rivningsvåg –kulturarv i fara, Artikel i ICA-kuriren med Peter Sörensen om Gula
listan.
15/6 2017. En gång för alla –Spara era gamla fönster! Artikel av Stephan Fickler i Dalarnas
hembygdsförbunds medlemstidning Dagsverket.
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20/9 2017. Lärarvillorna snart på lista över hotade byggnader, intervju med länsombud Arianna
Benigno och Peter Sörenson i Frilagt.
9/10 2017. Detaljplanekravet – delbetänkande av översiktsplaneutredningen SOU 2017:64.
Yttrande undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
17/10 2017. Skatteregler motverkar det hållbara, Debattartikel i Sörmlands Nyheter efter ledare
i Byggnadskultur av Stephan Fickler.
19/10 2017. Förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4, Knivsta kommun.
Granskningsyttrande för SBF, undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
19/10 2017. Intervju i Hallands Nyheter med Peter Sörensen om att Lindbergs prästgård är
rivningshotad och har hamnat på Gula listan.
22/10 2017. Förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Yttrande
undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
23/10 2017. Förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Martsrand 73:3 i
Kungälvs kommun. Yttrande för SBF, granskning 2, undertecknat av Vicki Wenander och
Kristina Berglund.
7/11 2017. Birkaområdet utraderas i jakten på bostäder. Artikel i Nacka Värmdö Posten skriven
av Kristina Berglund.
14/11 2017. Byggnadsvårdsföreningen inkopplad i kampen om Folkets Hus, intervju med Peter
Sörensen i Nerikes Allehanda.
17/12 2017. Förslag till detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen.
Yttrande vid granskning 2 undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund
20/12 2017. Förslag till detaljplan för del av Ekerö centrum (Tappström 1:40 m fl) på Ekerö i
Ekerö kommun. Samrådsyttrande undertecknat av Vicki Wenander och Kristina Berglund.
27/12 2017. Artikel i DN ang. Berghus 2, Liljeholmen. Intervju med Kristina Berglund
Samarbete med annan media
På grund av resursbrist tas inte initiativ till nya samarbeten med andra media. På förfrågan
återpubliceras äldre artiklar från tidskriften Byggnadskultur i andra tidningar som till exempel
Egnahemsägarnas Riksförbunds medlemstidning och artikel-/annonsutbyten har skett med
Gård & Torp och Bebyggelsehistorisk tidskrift.
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 med goda kommunikationer från hela landet.
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b) Styrelsens redovisning av hur 2017 års verksamhetsplan fullföljts
Föreningens verksamhet utgår från stadgarna och bedrivs enligt värdegrunden Försvara, Vårda
och Utveckla. Såväl det interna arbetet som den externa verksamheten baseras på dessa ledord.
Med stöd av dem har styrelsen under det föregående året arbetat med och kommunicerat vår
verksamhet till nya och gamla medlemmar, länsombud, samarbetspartners, media, finansiärer
och andra som velat ta del av Föreningens arbete.
Styrelsens ledamöter har varit indelade i tre utskott med namnen Försvara, Vårda och Utveckla.
Utöver dessa utskott finns också en redaktionskommitté för Byggnadskultur och en arbetsgrupp
för personal- och ekonomifrågor. För särskilda projekt och samarbeten utser styrelsen
arbetsgrupper från styrelse och kansli som till exempel för att revidera stadgarna, vitalisera den
regionala verksamheten och samarbeta med systerorganisationer för att bevara och stärka det
byggda kulturarvet i utvecklingen av stad, ort och landsbygd. I förekommande fall har även
personer med särskild kompetens deltagit som till exempel i redaktionskommittén inför varje
temanummer av Byggnadskultur. Mellan styrelsemötena har utskotten berett, arbetat med och
verkställt frågor som legat inom respektive verksamhetsområde.
Styrelsens arbetsdokument är verksamhetsplanen, ett dynamiskt dokument vars mål och
resultat stämts av och uppdateras löpande. Verksamhetsplanen har ett 40-tal punkter och fokus
för 2017 års verksamhet har legat på tre övergripande frågor: (1) att öka vårt engagemang och
synlighet i samhällsdebatten, (2) att öka kännedomen om byggnadsvård hos nya målgrupper
och stärka byggnadsvårdsbranschen samt (3) att inleda ett strategiskt utvecklingsarbete för hur
Föreningen på bästa sätt kan samverka internt och med systerorganisationer för att agera i ett
samhälle under förändring.
Under 2017 har alla styrelsens arbete framför allt varit framgångsrikt i frågor som sorteras
under punkt 1 och 2 och arbetet under punkt 3 har påbörjats och kommer att fortsätta
kommande år. Framförallt har vi fått en ökat synlighet genom den långa raden av debattartiklar,
remissvar över statliga utredningar, yttranden i plan- och byggärenden och andra skrivelser
samt genom det stora arbetet med ökad närvaro på sociala medier som har ökat kännedomen
om föreningen i nya målgrupper. Flera av de artiklar och yttranden som Föreningen skrivit har
berört hållbart byggande och remissvaren i kommunala ärenden har fått stort gensvar. Viktiga
aktiviteter under 2017 har varit radioprogrammet Husesyn med Ulla Skoog, vårresan till
Uppsala på temat "Stadsutveckling & kulturarv", Byggnadsvårdens konvent i Mariestad,
seminariet om Stockholms översiktsplan "Översiktsplan eller försäljningsbroschyr" i samverkan
med bl. a. Samfundet St:Erik, seminariet "hur hållbart är hållbart" i Örebro,, samt den nordiska
trästadskonferensen i Eksjö samt byggnadsvårdsläger på olika platser i landet.
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Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en landsomfattande ideell organisation.
Föreningens säte är Stockholm.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 förutsättningar och historia.
Hålla kontakt med internationell verksamhet på området.
Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång (2015)
Disposition av föreg års resultat 2016)
Årets resultat (2016)
Belopp vid årets utgång

Eget
Kapital
4 657
-2 403
91 371
93 625

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Fritt eget kapital
Årets vinst

2 254
91 371

Disponeras så att
I ny räkning överföres

93 625

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar
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Resultaträkning

Not

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2 377 036
66 854
880 000
221 135
26 320
4 500
14 710
0
15 000

2 293 045
68 117
1 020 000
196 592
55 365
4 500
19 810
8 725
15 000

31 016
396 080
75 000

32 860
438 580

17 000
704 827
500
0
0
4 829 978

15 800
691 300
2 000
6 474
12 000
0
4 880 168

-2 381 404
-158 648
-36 887
-78 116
-12 387
-33 918
-48 179
-969 519
-14 645
-62 500
-753 560
-167 590
-50

-2 456 780
-162 848
-39 743
-54 018
-93 542
-83 349
-46 576
-889 516
-58 409
-57 283
-731 527
-158 774
-27 026

0
-4 717 403

0
-4 859 391

112 575

20 777

0
-283

29
-150

Resultat efter finansiella poster

112 292

20 656

Förändring av lagerreserv

-20 921

-23 058

91 371

-2 403

Verksamhetsintäkter
Kansli och SBF gemensamt
Medlemsintäkter
Försäljning/ böcker
Verksamhets och projektanslag
Vårresa
Temadagar/utbildningsdagar
Events /Mässor
Byggnadsvårdsläger anmäln avgift
Övriga aktiviteter
Länsombud
Byggnadskultur
Lösnummerförsäljning + porto
Annonsintäkter BK
Bidrag
Internet
Annonsintäkter web
Katarinahuset
Styrelse
Blasieholmen
Återföring av projektreserv
Nordiskt samarbete
Summa intäkter
Kostnader per verksamhetsgren
Kansli och SBF gemensamt
Vårresa
Temadagar/utbildningsdagar
Events/mässor
Byggnadsvårdsläger
Övriga aktiviteter
Länsombud
Byggnadskultur
Webb & Nyhetsbrev
Gula Listan
Katarinahuset
Styrelse
Blasieholmen

1, 2, 3

4

5

Avskrivningar
Summa Kostnader
Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Årets resultat
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Balansräkning

Not
2017-12-31

2016-12-31

0
0

0
0

178 859

199 780

321 630
50 371
167 128
539 129

235 815
50 654
192 634
479 103

Kassa och bank

1 587 617

1 688 038

Summa omsättningstillgångar

2 305 605

2 366 921

Summa tillgångar

2 305 605

2 366 921

2 254
91 371
93 625

4 657
-2 403
2 254

93 625

2 254

84 225
416 000
500 225

84 225
416 000
500 225

136 995
0
33 340
1 541 420
1 711 755

241 641
0
24 074
1 598 727
1 864 442

2 305 625

2 366 921

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgånar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Stipendiefond
Projektreserveringar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutb intäkter
Summa eget kapital och skulder

6

Sidan 15 av 17

Svenska byggnadsvårdsföreningen 802007-2008

Tilläggsupplysningar
Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR 2016:10.
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
Inköp böcker
Inköpta tjänster
Lokalkostnader
Reklam
Kost o logi
Kontorsmaterial, trycksaker
Telefon- och portokostnader, data
Övriga kostnader
Redovisning

2017
29 784
122 210
20 031
5 591
19 601
73 936
97 622
13 862
81 877

2016
4 426
127 949
24 725
60
33 992
36 898
93 955
48 601
80 313

464 514

450 919

-

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.

Revisionsuppdrag

3

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

2017

2016

19 375

20 375

2017

2016

2,0
1,0
3,0

1,0
2,0
3,0
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Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar till anställda
Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader
Övriga personalkostnader

1 263 773
180 220
440 667
12 854
1 897 514

1 319 436
187 331
457 764
20 955
1 985 486

556 784
269 072
143 663
969 519

484 324
260 225
144 967
889 516

60 000

60 000

6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31

2016-12-31

4

Kostnader Byggnadskultur

Redaktör/formgivare
Tryckkostnader
Porto + reskostn
5 Styrelsearvode
Arvode till styrelseordförande

Förutbetalda medlemsavgifter
Semesterlöner och sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

778 049
130 121
633 250
1 541 420

883 668
135 349
579 710
1 598 727
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