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Redaktörens ruta
Årets Byggnadsvårdare är utsedda! I sam-
band med Stenstansdagarna i Sundsvall 
 arrangerade Svenska byggnadsvårdsfören-
ingen branschmingel och prisutdelning i de 
tre kategorierna Försvara, Vårda och Utveckla. 
Mer information om pristagarna, Stenstans-
dagarna och konferensen »Staden tar form« 
finns här i »Mellanrum«. Vinnarna kommer 
också att presenteras i nästa nummer av 
Byggnadskultur. 

I övrigt berättar vi om pågående ärenden, 
bland annat om föreningens synpunkter på 
Boverkets förslag till nya bygglovfria åtgärder 
i plan- och bygglagen. Kommande läns-
arrangemang presenteras, som utformas och 
genomförs av engagerade länsombud runt-
om i landet.    

Ni får också en första kontakt med två 
 personer som ni kommer att märka mer av 
framöver, det är dels vår nya ordförande, dels 
vår nya kommunikatör på föreningens kansli.
 Anna Lokrantz, redaktör
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via e-post  till alla föreningsmed-
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omslag   
Foto: Stenstansdagarna i Sundsvall: 
Thomas Nyström. Trädgårdsarbete 
vid Gunnebo slott: Lina Ikse. Interiör 
från Gyllenhaks byggnadsvård: Anna 
O Söderström

Verksamheter  
vid vatten

VAD ÄR DET OCH  
VAD INNEBÄR DET?

ARBETSPLATS OCH 
BYGGNADSMINNE

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH 
VATTENNÄRA KULTURARV 

NÄSTA NUMMER AV BYGGNADSKULTUR 

I DIN BREVLÅDA 15 DECEMBER

I nästa Byggnadskultur:

Vattendirektivet

Ovan syns pristagare
Gunnar Almevik och pris-
utdelare Anette Lund.  
Ulla Skoog var moderator.  

Klapphuset i Kalmar
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Thomas Nyström 
delar ut pris till 
Kerstin Johansson. 
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Leva på byggnadsvård
Gyllenhaks byggnadsvård i Moholm, som vi skrev om i Byggnadskultur nr 3.17, 
finns med på Veckans affärers lista över »Superföretag« 2018.

För att komma in på listan ska man vara ett företag med god tillväxt, 
 lönsamhet och avkastning på kapital. 

Butiken är en av drygt femtio byggnadsvårdsbutiker som Svenska bygg-
nadsvårdsföreningen samarbetar med runtom i landet. Som medlem har  
du rabatt när du handlar i butikerna.

  
 

Finns det kulturvärden i 
din omgivning som inte tas 
tillvara? Vi fortsätter att med 
din hjälp uppmärksamma 
hotade byggnader och 
miljöer genom att sätta upp 
dem på Gula listan. Läs mer 
på www.byggnadsvard.se/
gula-listan.

Gula Listan är en nationell 
varningslista där vi upp-
märksammar kulturmiljöer 
som hotas av förfall, för-
vanskning eller rivning.  

  Dansbanan Terrassen i Spil-
lersboda, Norrtälje föreslås rivas. 
Terrasen var efter kriget Roslagens 
mest kända dansställe och för 
många upplänningar synonymt med 
skärgårdsbyn Spillersboda. Huset är 
i originalskick med ursprunglig  
inredning. En lokal opion vill bevara 
huset som bygdegård, men detalj-
planeförslag föreslår rivning och 
uppförande av privatbostad.

  Hovings malmgård på 
 Södermalm i Stockholm står och 
förfaller. Byggnaden uppfördes 
1770, och har en hög bevarande-
klassificering från Stockholms 
stadsmuseum. 

  Parkkontoret som är en del 
av gasverksområdet i Trelleborg 
hotas av rivning i en ny detaljplan. 
Planens syfte är förtätning i en 
central del av Trelleborg. Motivet 
till rivning är föroreningar i mar-
ken som gör en renovering alltför 
komplex. 

Gula listan 
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På Gula listan hittar du  
en lathund för att skapa 

opinion. Läs mer på www.
byggnadsvard.se 

/gula-listan

Vill du driva  
ett eget ärende? 

Ytterligare tre byggnads-
vårdsbutiker har blivit del 
av vårt nätverk, vilket 
innebär att du som 
 medlem nu också har nya 
rabatter att ta del av. 

Barrolin Byggnadsvård & 
Pärlans bygghantverk i 
Ockelbo. 10 % på linolje- 
och tjärprodukter, kultur-
beslag, isolering och 
 tätskikt från Woodisol 
(Huntonskiva). 

Nya  
medlems
rabatter

Speedheater ger 10 % 
rabatt till medlemmar i 
Svenska byggnadsvårds-
föreningen. 

Anna Britas Kultur & 
Byggnadsvård  ger 10 % 
rabatt på hela sortimentet 
i butik och webbutiken, 
med undantag för isole-
ring. 

Så här ser det ut hos ett 
»Superföretag« i bygg-
nadsvårdsbranschen. 
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Ny, prisad avhandling från Göteborgs 
universitet institutionen för Kulturvård.

Vårresan 2019 går till 
Gotland, den 17–19 maj. 
Årsmötet kommer den här 
gången att förläggas till ett 
annat tillfälle. Mer information 
kommer i nästa nummer av 
Byggnadskultur.

 
 

NY PÅ KANSLIET

Välkommen till Byggnadsvårdsföreningen!  
Hur har dina första dagar på nya jobbet 
varit?

- Tack! Nu har jag hjärnan full av ny infor-
mation och håller tummarna för att större 
delen åtminstone stannar kvar till nästa 
vecka. Jag har fått fin hjälp av Stephan och 
Gunilla och har hunnit ta ett gäng kontakter 
med medlemmar som  allihop varit otroligt 
varma och välkomnande.

Vad har du gjort tidigare?
– Tidigare har jag bland annat arbetat 

som kommunikatör i projekt som handlat 
innovation och mänskliga rättigheter i kom-
muner, landsting och regioner. Privat är jag 
husägare och byggnadsvårdare. Jag och 
familjen testar oss fram med vårt gamla hus 
och har hunnit göra massor med fel, men vi 
blir långsamt bättre. Jag är också intresse-
rad av samhällsbyggnadsfrågor och är fri-
tidspolitiker.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya jobb?
– Att jobba vidare med Byggnadsvårds-

föreningen i de kanaler man redan använder 
sig av, utveckla dem ännu lite mer och se till 
att medlemmarna på bästa sätt kan ta till 
sig den samlade kunskap och information 
som finns inom föreningen. Jag tycker själv 
att sociala medier, bild och film är roliga att 
arbeta med, så det blir nog en del sådant. 
Och så ska det bli kul att träffa alla kunniga 
byggnadsvårdare där ute. Det jag lär mig  
av dem ska jag suga åt mig och förmedla 
vidare! 

Hallå där! 

Josefina Fogelin har nyligen tillträtt tjäns-
ten som kommunikatör på Svenska bygg-
nadsvårdsföreningens kansli i Stockholm. 

Josefina Fogelin, 
 kommunikatör vid 
Svenska byggnads-
vårdsföreningen. 
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Vid Svenska byggnadsvårds-
föreningens extra stämma den 
30 oktober, valdes Margareta 
Hallin till ny ordförande. 
 Margareta är arkitekt och 
byggnadsantikvarie, och  har 
bland annat varit med och 
startat Innovatum Science 
Center i Trollhättan. 

Ny ordförande
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Naturvetenskapliga fakultetets vid 
Göteborgs universitets avhandlings-
pris 2018 går till Kristina Linscott vid 
institutionen för kulturvård. 

Avhandlingen handlar om medel-
tida kyrkvindar, framför allt utifrån 
fem studerade västgötska kyrkor. De 
bevarade takkonstruktionerna ger ny 
kunskap om byggnader uppförda un-
der en tid från vilken vi saknar skrift-
liga källor. 

Tvärvetenskap och samarbete har 
varit viktiga delar i arbetet med av-
handlingen, för att kunna vidga vyerna 
och göra nya tolkningar. 

Avhandlingspris till kulturvårdaren 
Kristina Linscott 

27

Fig. 5. Above, the plan over the attic in Gökhem as drawn by hand 2011–2013. Below left, 

the plan over the attic in Gökhem in a raw point-cloud, only dust in the air  removed. Below 

middle, the plan in a cleaner version. Spetz 2014, 2017. Below right, the tools I used for the 

 investigations in the attics, measuring and drawing by hand. Photo 2012. 

Gothenburg Studies in Conservation 42

 Interpretations of old wood

Figuring mid-twelfth century 

church architecture in west Sweden

KRISTINA LINSCOTT

Margareta Hallin har tillträtt som 
föreningens nya ordförande. 
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Årets byggnadsvårdare 2018
I år gick titeln i kategorin För-
svara till Kerstin Johansson, 
Arkitekt LAR/MSA. Under 
mer än ett decennium har 
Kerstin varit engagerad i 
 kampen för att bevara Turist-
hotellet i Marstrand. Hon har 
skapat opinion genom de-
battartiklar och skrivelser där 
hon uppmanat kommunen att 
ta sitt ansvar och förelägga 
fastig hetsägaren underhåll av 
byggnaderna. 

Turerna kring Turisthotellet 
har fått mycket uppmärksam-
het i media, men trots allt 
detta är rivningen nu ett fak-
tum. Kerstin konstaterade i 
samband med prisutdelning-
en att lärdomen att ta med sig 
är att vara tidigt ute innan 

processen kommit för långt. 
I kategorin Vårda utnämn-

des »Bygdegårdsföreningen 
Årås kvarn«. 1983 köpte för-
eningen den då förfallna kvar-
nen och renoverade den. Suc-
cessivt har fler byggnader i 
miljön kring säteriet Årås in-
förskaffats, och år 2011 för-
värvades själva säteribyggna-
den. Föreningen siktar nu på 
att omvandla det gamla säte-
riet till en varsamt renoverad 
konferensanläggning. De se-
naste åren har man också 
ordnat byggnadsvårdsläger.   

Priset i kategorin Utveckla 
gick till Gunnar Almevik, pro-
fessor vid Institutionen för 
kulturvård, Göteborgs Univer-
sitet. Som nyutexaminerad 

bebyggelseantikvarie insåg 
han att kulturmiljövården är 
beroende av kompetenta 
hantverkare för att kunna räd-
da kulturarvet. Han tog initiati-
vet till en KY-utbildning för 
snickare och murare i samar-
bete med Mariestads kom-
mun och Institutionen för kul-
turvård. Under de 20 år som 
skolan funnits har den utveck-
lats och är nu en del av Institu-
tionen för kulturvård med ut-
bildning inom trä, mureri, 
landskapsvård och trädgård. 
Under sin sista period som 
rektor etablerade han även 
Hantverkslaboratoriet, en in-
stitution vars syfte är att fors-
ka och dokumentera kunskap 
kring traditionellt hantverk.

Staden tar form  
och Stenstans-
dagarna i Sundsvall 

Från vänster Gunnar Almevik, Jens Böhn (Årås kvarn), Kerstin 
Johansson, Gösta Nyman och Gösta Isaksson (Årås kvarn).  
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Under den historiska stads festen 
Stenstansdagarna i Sundsvall, 
var Byggnadsvårdsföreningen på 
plats, infor merade och värvade 
nya medlemmar. 

Samtidigt arrangerades kon-
ferensen »Staden tar form« där 
Anette Lund föreläste på temat 
»Att äga och förvalta en kultur-
historisk byggnad« och Anders 
Nordström gjorde en djup-
dykning i Plan- och bygglagen 
för att visa att det finns bra 
lagskydd för kulturhistoriska 
värden. Bengt Adolfi och 
 Stephan Fickler talade kring 
»Höghus, vindsinredningar, 
riva och bygga nytt – är det 
verkligen hållbart?«

Gunilla Lundgren i samspråk med en 
av Stenstansdagarnas deltagare. 
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Boverket anställer Helena Bjarnegård som 
Sveriges riksarkitekt. Hon är landskaps-
arkitekt, och har bland annat arbetat som 
stadsträdgårdsmästare i Göteborg. 

Riksarkitekten ska bland annat vara ett 
stöd till kommunerna i frågor om gestalt-
ning och hållbarhet i planeringsarbetet. 
Sverige har nya arkitekturpolitiska mål, 
 såsom att driva på utvecklingen för att höja 
den arkitektoniska kvaliteten och skapa 
goda livsmiljöer. Målen handlar till stor  
del om den påverkan som arkitekturen har  
i människors livsmiljö och vardag. 

Sverige får  
riksarkitekt 
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Public Parks and Gardens, Riks-
antikvarieämbetet och Hant-
verkslaboratoriet arrangerade 
den 18 oktober konferens på 
 temat »Hur utvecklar vi det 
 gröna kulturarvet?« 

Ett av föredragen handlade 
om projektet »Utvecklande sköt-
sel i kulturhistoriskt värdefulla 
parker och trädgårda«. Syftet 
med projektet har bland annat 
varit att ta fram nya kunskaps-
underlag för skötsel. Tre skrifter 
har hittills tagits fram. Dessa 
finns för beställning eller ned-
laddning via Hantverkslaborato-
riets hemsida.  

Framtidens parker och trädgårdar

De tre skrifter som har tagits fram inom projektet 
 behandlar skötsel av gräsmattor, grusgångar samt  
klippta lövbärande häckar.

Just nu är vi drygt 6 500 medlemmar i Svenska  
byggnadsvårdsföreningen, det är fler än på länge!  

Helena Bjarne-
gård är land-

skapsarkitekt 
och ska bland 

annat vara ett stöd till 
kommunerna i deras 
planeringsarbete. 

Nya förslag till lovbefrielse 
– Svenska byggnadsvårds-
föreningens yttrande. 
 Boverket har föreslagit nya 
bygglovfria åtgärder i plan- 
och bygglagen, såsom större 
Attefallshus, och byte av färg 
och fasadmaterial för alla byggnader där karak tären 
inte skulle ändras, oavsett om de ligger i värdefulla 
miljöer. Byggnadsvårdsföreningen menar att det 
vore bättre med en samlad översyn av den alltmer 
svåröverskådliga lagen, och föreslår att ändring-
arna inte genomförs i detta skede.

Nobel Center och Apple blir inte av. Byggnads-
vårdsföreningen har tillsammans med två ytter-
ligare miljöorganisationer överklagat detaljplanen 
för Nobel Center vilket ledde till fullständigt gehör 
för föreningarnas argument i mark- och miljö-
domstolens dom den 22 maj. Staden har överklagat 
mark- och miljödomstolens dom. 

Stockholm har fått ny majoritet efter valet be-
stående av Alliansen + MP. Överenskommelsen 
mellan partierna innebär att Nobel Center och 
även ett förslag att förlägga en Applebutik i Kungs-
trädgården inte blir av, båda projekt som mött stort 
motstånd hos medborgarna. Mark- och miljööver-
domstolen meddelade prövningstillstånd för 
 Nobel Center den 31 oktober men Staden avser 
enligt överenskommelsen att dra tillbaka sitt över-
klagande.  

22 MAJ

Remissyttrande 2018-10-01   
  
 
 
Till Näringsdepartementet 
 
 
 
BOVERKET RAPPORT 2018:17: LOVBEFRIADE ÅTGÄRDER, 
UTVÄNDIGA ÄNDRINGAR OCH ANMÄLAN – ANALYS OCH FÖRSLAG 
 
Ert diarienummer: N2017/02780/SPN 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, verkar bland annat för att slå vakt om vårt byggda 
och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god 
stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida samhällsplanering. SBF har tagit del av 
rubricerade handling och anför följande. 
 
Synpunkter 
SBF anser att det är positivt att Boverket har fått i uppdrag att se över vissa delar av plan- och 
bygglagen, och välkomnar att delar av de senaste årens förändringar har blivit föremål för 
analys inom ramen för den nu aktuella rapporten.  
 
Den tidigare plan- och bygglagen innebar en logisk uppställning av processen för utveckling 
av bebyggelsen: samhället genom statsmakterna ställer krav på den byggda miljön i lag, 
förordning och föreskrifter; samhället genom kommunerna preciserar kraven i 
översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser. Ansvaret för uppfyllande av kraven i 
samband med utförande ligger på den enskilde och följs upp av samhället i samband med 
prövning av bygglov och med kontrollinsatser under genomförandet, och om kraven inte 
uppfylls ska samhället kunna ingripa i efterhand för att nå rättelse. 
 
SBF avstyrker att de föreslagna åtgärderna i lagstiftningen genomförs i detta skede, och att 
resurserna i stället läggs på att genomföra en genomlysning av hela regelverket.  
Den överväldigande mängden ändringar som sedan har inträffat i regelverket har medfört ett 
synnerligen svåröverskådligt system med otaliga korshänvisningar och otydliga kopplingar till 
de mål som numera uttrycks i 2 och 8 kapitlen i plan-och bygglagen, och som dessvärre inte 
avhjälptes med 2011 års omskrivning av plan- och bygglagen. Boverket konstaterar i 
rapporten att ytterligare insatser behövs för att klara ut oklarheter i regelverket även med de 
föreslagna lagändringarna, vilket SBF eftertryckligen kan tillstyrka. Det är dock viktigt att 
statsmakterna i en sådan översyn återtar ambitionen med 2011 års plan- och bygglag att 
återföra klarhet, och förutsägbarhet i regelverket för en god bebyggd livsmiljö med tydliga 
kopplingar mellan mål, medel och uppföljning. I regeringsuppdraget efterfrågas emellertid 
fortsatta begränsade ändringar som kan få stora konsekvenser om inte sammanhangen är väl 
genomlysta.  
 
Nedan lämnas kommentarer till Boverkets slutsatser och förslag i enskilda delar. 
 
Analys av Attefallsåtgärder 
SBF anser att det är bra att analysen har genomförts och har med intresse tagit del av 
slutsatserna som styrker vår uppfattning att det behövs en samlad översyn av hela regelverket. 
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Uppsala län

ONSDAG 9 JANUARI KL 12–15
Byggplatsbesök – Renovering av  
Carl XIII:s bro

Carl XIII:s bro renoveras av Trafikverket under 
åren 2018-2019. Material och metoder är noga 
utprovade för att behålla det kulturhistoriska 
värdet med brons speciella utseende i trä och 
smide.  

Plats: Älvkarleby
Program: 12.00-13.15 Lunch på restaurang 
Kungsådran på Laxön. 13.30–ca 14.30. 
Byggplatsbesök vid Carl XIII:s bro. Henrik 
Tranberg och medarbetare i HT Tranberg AB tar 
emot och visar runt på plats.
Anmälan: Anmälan till studiebesök och bords- 
bokning senast den 7 januari 2019, görs till Lena 
Steffner 076-784 2450, lena.steffner@gmail.com
Kostnad: Studiebesöket är kostnadsfritt. Resa 
med till exempel Upptåget och lunchen betalas 
individuellt.

Kronobergs län

MARS 2019 
Dagsutflykt till Kata gård, Varnhems 
kloster i Västergötland 

Länsombudet i Kronobergs län anordnar en 
resa till Kata Gård. 

Program: Kl 13 Gemensam lunch på Varnhems 
pizzeria. Kl 14 Guidning med arkitekten 
Magnus Silfverhielm och ansvarig arkeolog 
Maria Vretemark.
Kl 17 planerad återresa. Vi reser i egna bilar, 
samåkning rekommenderas. Restid från Växjö 
är ca 3 tim. Exakt datum kommer att skickas ut 
senare i ett nyhetsbrev. 
Kostnad: ca 100 kr/person för guidningen. 
Betalas kontant på plats eller med Swish. 
Lunchkostnaden är ej inkluderad.
Anmälan: I februari, påminnelse via nyhets-
brev som kommer att skickas ut.
Anmälan: Helst via mejl till länsombud Katinka 
Schartau: katinka@schartauarkitekt.se, 
tel: 0703-77 03 71. 
Ange namn och 
telefonnr, antal 
och om du har 
plats i din bil. 
Max antal 
deltagare är 
ca 30 st.

I New Forest, England, finns denna kakelugn tillverkad av 
Annika Svensson. 

Runtom i landet finns Svenska byggnadsvårdsföreningens läns
ombud. De bistår med rådgivning till medlemmar och ordnar 
aktiviteter såsom  guidningar och utbildningsdagar. Kontaktupp
gifter finns på www.byggnadsvard.se/hos-dig/länsombud.

Länsombudens arrangemang

Västra götalands län

LÖRDAG 19 JANUARI
Keramik och kakelugnar

Seminairum om kakelugnar, Vänersborgs 
konsthall. Seminariet hålls i anslutning till en 
utställning med Annika Svenssons kakelugnar. 
Utställningen pågår 1 dec–2 februari 2019. 
Annika Svensson är utbildad i keramikkonst 
vid Högskolan för Design och Konsthantverk i 
Göteborg, och arbetar dels med restaurering 
av kakelugnar, dels med nytillverkning av 
kakelugnar med organiska former och i blanka, 
färgstarka glasyrer.  

Plats: Vänersborgs konsthall.
Arrangör: Vänersborgs kommun, Vänersborgs 
konsthall, Svenska byggnadsvårdsföreningen. Missa inte!

att besöka www.byggnads-
vard.se/hos-dig/landet-runt 

där finns mer information 
och även fler 

 arrangemang.

En artikel om Carl XIII:s bro kommer i nästa nummer av 
Byggnadskultur. 

Kata gård, kallat »Sveriges äldsta rum«. 
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