
         Mars 2007
   Ordförande har ordet

År 1999 i december hölls det
konstituerande mötet i FIBOR. Då
hade jag redan under drygt ett år
arbetat med förberedelser för FIBORs
tillblivelse. Innehade sekreterarposten
tills jag nu de senaste åren varit
ordförande. Det har varit utmanande
och roligt att ha varit en del av hela
processen. Nu kräver andra åtaganden
så mycket av min tid, samtidigt som
nya krafter behövs i FIBORs styrelse,
varför jag meddelat valberedningen att
jag överlämnar klubban vid årsmötet.

Det viktigaste för FIBOR just nu är
auktoriseringsfrågan. Den är nu
förberedd av styrelsen och tanken är
att ärendet ska accepteras av årsmötet.
Jag tror att det kommer att ha stor
betydelse för FIBORs medlemmar i
konkurrensen om byggnadsvårds-
uppdrag.

Resultaten från medlemsenkäten
kommer att presenteras på Gotland.
Det ska bli intressant att höra vad
medlemmarna vill få ut av FIBOR.
Det är viktigt att ha en dialog så att
program och aktiviteter kan anpassas
efter önskemålen.

Mitt önskemål för den närmaste
framtiden är att FIBORföretagen ska
samverka och bilda lokala nätverk på
olika håll i landet.

Jag vill tacka för det förtroende jag
åtnjutit under de gångna åren.
Marie Klingspor Rotstein

08- 504 387 20

N y h e t s b r e v
FIBOR
Företag inom byggnadsvård och restaurering
En branschorganisation

Under hösten 2006 ordnade FIBOR Öppet Hus Restaureringar, en studieresa
till Gdansk, samt en seminariresa till Mälsåker och Gripsholm. Inne i Nyhets
brevet finns utförligare berättelser om dessa aktiviteter. Denna vinter har
FIBOR besökt Hennans flyttade tågstation på Gävle tågmuseum och mera
material om denna seminarieresa finns också längre fram.

Av kommande aktiviteter kan först och främst nämnas Årsmötet som hålls
på Gotland den 20-21 april, ett Linoljeseminarium på Skansen den 24 maj,
samt en utställning på Stadsmuseet i Stockholm. Utställningens tema blir
Flerfamiljshus från 1880 till 1975 – innerstad/ytterstad och den öppnas 1 sep-
tember.

ÅRSMÖTE 20-21 APRIL
  Detta år hålls årsmötet i Visby, ett av Sveriges världsarv.

På förmiddagen ordnas en rundvandring i Visby med guide. Efter en gemensam
lunch samlas vi till ett intressant seminarium med  kalktema och påföljande dis-
kussion. Förslaget till auktorisering presenteras innan årsmötet. Kvällen avslu-
tas med middag i vanlig ordning.
Följande dag, lördagen, har vi planerat en utfärd i det gotländska kulturlandskapet
med intressanta besök. Se separat program. Det blir spännande att träffas på Got-
land denna gången. Spännande blir också för den som vill och kan stanna kvar
ännu en dag, till söndag den 22, och prova på gotländsk golf.

Villa Muramaris där middagen intas.
Muramaris ligger 5 km norr om Visby, vackert
beläget på den gotländska klintkusten - mellan
himmel och hav. Villa Muramaris är ett
konstnärshem från förra seklets början. Det
byggdes av Johnny och Ellen Roosval 1915-
1917.

Helgeandshuset i Visby där seminarium och
årsmöte äger rum.

FIBOR
Företag inom Byggnadsvård
och Restaurering

TEL / FAX:
08 - 665 49 90

ORG.NR:
80 24 08 - 4918

Postadress:
Box 6159
102 33 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sabbatsbergsvägen 6
STOCKHOLM



Utställning om byggnadsvård på Stockholms stadsmuseum
- i samverkan med FIBOR

Stockholms stadsmuseum planerar en utställning om byggnadsvård till hösten 2007.
Utställningens fokus är renovering av flerfamiljshus och en viktig målgrupp är
bostadsrättsföreningar. FIBOR kommer att medverka bl. a. genom programverksamhet.
Ett förslag är att visa pågående renoveringsprojekt – på samma sätt som under FIBORs
lyckade ”öppet hus-vecka” i Stockholm, 4:e -8:e september 2006.

Fredrika Mellander Rönn
Antikvarie
Stockholms stadsmuseum

ÖPPET HUS - RESTAURERINGAR v 37     ANMÄL PROJEKT SNARAST !

FIBOR ser fram emot samarbetet med Stockholms stadsmuseum om byggnadsvårds-
utställningen. Självklart nappar vi på förslaget att visa upp pågående arbeten. Främst i Stock-
holm för utställningens skull, men förhoppningsvis även ute i landet. Öppet Hus-restaureringar
blir det v 37. För att få med projekten i Stadsmuseet program som skall gå i tryck, måste vi ha
in anmälningar senast den 21 maj. Fasader och trapphus är önskvärda.
Under hösten kommer FIBOR att hålla en FoU-konferens på Stadsmuseet, och kanske ytterligare
några aktiviteter.

Fjälkestad kyrka, Kristianstad. Visning 4/9
Metodistkyrkan i Visby. Visning 4/9
Ränneslöv kyrka, Laholm. Visning 5/9
Klockstapeln, Ljusdal kyrka. Visning 5/9
Naturum, Gysinge bruk. Masugn, kvarnruin. Visning 5/9
Rottbersvallen, Edsbyn, Ovanåker kommun. Visning torsdag 6/9
Linnés födelsestuga, Älmhult. Visning 6/9
Linneanum, Uppsala Botaniska Trädgård. Visning 6/9
Högbergs Uppomåkern, Yg, Färila, renovering av bostadshus. Visning 7/9
Loge, Strömsholms naturreservat, Jordmarken. Visning 7 och 8/9
Gothem kyrka, Gothem. Visning 8/9
F.d. Riksbanken, Södra Hamngatan 27, Göteborg. Smidd grind. Visning 9/9

Hennan tågstation, Järnvägsmuseet, Gävle. Visning 10/9
Faggens Krog, Gaveliusgatan 5, Södermalm. Visning 4/9
Karlavägen 59. Visning 5/9 kl.10.00
tora Henriksvik, Långholmen. Visning 5/9 (café)
Birka malmgård, Drottningholm. Visning 6/9
allbadhuset, Saltsjöbaden. Visning 6/9 kl.13-16
Norr Mälarstrand 8. Visning 7/9 kl. 9.30-11
Birger Jarls torn, Riddarholmen. Visning 8/9  kl. 13.00
Köpmangatan 12. Visning
Görvälns slott, Jakobsberg, Järfälla. Visning lördag 9 september

År 2006 invigdes Öppet Hus-restaureringar vid Gamla Riksarkivet på
Riddarholmen i Stockholm. Invigningstalare var Ulf Gyllenhammar, Riksantik-
varieämbetet; Ulrika Bergström, Statens Fastighetsverk; Jan Lisinski, Aix
Arkitekter och Marie Klingspor Rotstein, FIBOR. Nära 200 personer guidades av
Johan Rittsél, Aix Arkitekter, i arkivets intre domäner.
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                      SEMINARIERESA TILL HENNANS STATION
                    OCH GÄVLE TÅGMUSEUM, februari 2007.

FIBORs första aktivitet år 2007 var en resa till Gävle för att bese
Hennans station som FIBORmedlemmen Källbergs Bygg Ab har flyttat
från Ljusdal till Gävle. Stationshuset finns nu på fin plats hos Sveriges
Järnvägsmuseum i deras fantastiska tågmuseum i Gävle.
Hennans station byggdes 1880 och var ett typhus av modell Åshammar,
ganska stort och högt för en liten by som Hennan, men ambitionerna
var väl höga i industrialismens tidevarv. Ovanpå själva stationen, med
biljettexpedition, godsexpedition och post, bodde stinsen flott och
ovanpå den bostaden fanns ännu vindsutrymmen som också har varit
bostäder. Ingen småsak att flytta med andra ord.

När vi anlänt till museet berättade museichefen Robert Sjöö kort om
själva museet som är ett 90 år gammalt statligt museum där man sysslar
med det normala: utställningsverksamhet, dokumentation av samlingar,
restaureringsverksamhet samt, ovanligt nog, trafikverksamhet (med
gamla tåg).  Katarina Sandberg, byggnadsantikvarie som varit
involverad i flytten ända från början, talade om Hennans
stationsbyggnad, och Stefan Källberg om själva flytten. Efter en titt
inuti stationen och tid för att bese museet i tågstallarna,
trädgårdsutställningen i en tågvagn och lunch i en annan, följde ännu
en frågestund där de två ovannämnda diskuterade flytten i mer detalj.
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Stationshusets saga i Hennan var all år 1968. Då
flyttade militären in i byggnaden och år 2000 skulle
huset rivas. Eftersom huset var i så fint skick, typiskt
inom sitt geografiska område, och tillräckligt nära
för att kunna flyttas och järnvägsmuseet behövde en
station, blev det inte rivning utan flyttning per bil.
Slutresultatet blev oväntat lyckat tyckte alla
inblandade, trots en mängd svårigheter på vägen.
Den välbevarade interiören från 1940-talet gjorde att
också exteriören fick en 40-tals färgsättning. Plastfärg
hade gått illa åt fasadpanelen, och höjd marknivå
förorsakat en viss röta i de nedre timmervarven. Här
krävdes större ingrepp, men annars var det mest
detaljer som måste återskapas. T.o.m det gamla
plåttaket fanns kvar under ett senare korrugerat dylikt.
Entrédörren flyttades till sin ursprungliga plats och
en trädgård i1940-talsstil har anlagts. Trots att huset
är ett typhus fanns knappast någon dokumentation kvar
och alla inblandade har fått ta till detektivmetoder och
påhittighet för att resultatet skulle bli så fint. Huset
lutar lite och inga vinklar är räta, plus att huset tidigare
stod på sandmark och nu på lermark; allt detta bidrog
till att göra återuppbyggnaden extra svår, dyr och
tidskrävande. Men nu står Hennans stationsbyggnad där
i all sin glans, ett testamente till god
hantverkskunnighet, som kan förväntas av en
FIBORmedlem, och som ett bevis på att det går att
flytta stora gamla hus.

Mary-Ann Owens

        Stationen i Hennan innan flytten
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STUDIERESA TILL MÄLSÅKERS OCH GRIPSHOLMS SLOTT

Mälsåkers slott är imponerande. Inte kanske just som slott, för det är inte mera speciellt än månget annat
Mälarslott. Men det är  arbetet som görs där som imponerar. Det gamla slottet brann 1945 och reparationerna
började på 50-talet med ett nytt tak, som blev alldeles för lågt för ett barockslott. Och det fortsatte senare,
av olika orsaker, i samma anda, med industritillverkade fönster med plexiglas och betonggolv istället för
de gamla trägolven, och till råga på allt, hussvamp. En katastrof av stora mått.
Slottet har varit mycket fint, det byggdes av de bästa hantverkare som fanns att få på 1600-talet, materialet
var likaså det bästa tillgängliga och resultatet därefter. Idag är slottet en deprimerande syn. Men som
Fenix kommer slottet att resa sig ur askan och förstörelsen. Det arbete den nuvarande (och den tidigare
bygghyttan) utför är det som imponerade FIBOR deltagarna på studieresan den 20 oktober. På slottet
verkar idag en liten bygghytta som fortsätter den tidigare, från 1993-96, hyttans arbete. Det finns en
snickeriverkstad, en stuckaturverkstad och ett konservatorsrum. Alla fönster är utbytta till handgjorda,
betonggolven i de flesta fall borta och nya trägolv med tjocka härliga tiljor kommer istället, de otroligt
fina stuckaturtaken återuppstår av bevarade små bitar som med ett jättetålamod sätts in i nygjorda
stuckaturer, ett bevarat linnetak har konserverats och satts upp, gamla paneler befrias från ny målfärg och
originalfärgen kommer fram. Till all tur dokumenterades hela slottet på 30-talet i en bok med fina bilder,
och dessa bilder används nu i restaureringsarbetet. Detta, och mycket mer fick vi höra av vår guide Hans
Sandström från Riksantikvarieämbetet. Folke Brand som ansvarar för snickeriverkstaden berättade hur
betongen tas bort och hur de nygjorda stucktaken sätts upp, om fernissade bladmässingsprydda, idag
gröna, paneler och mycket annat. Greger Åkerstedt förevisade snickeriverkstaden med handgjorda verktyg
anpassade just för arbete på slottet. Han var med i den förra bygghyttan och kan föra kunskapen vidare till
dagens hantverkare. Vi besökte också konservatorsrummet, för utan konservatorer går det inte att restaurera
ett slott, fick vi höra. Sist besåg vi stuckaturverkstaden där ansvariga Mariana Barba-Rosie berättade om
olika metoder att tillverka stuck, om förlorade formar och gummiformar, om hur fogar görs och vilka
material man använder. Alla som arbetade med Mälsåkers slott visade en otrolig energi och entusiasm,
trots att de jobbar under svåra förhållanden, det är kallt och dammigt, och arbetet kräver mängder av
vision och fantasi.
Mälsåker är tänkt att användas som ett annex till Gripsholm i framtiden, och det är meningen att en del av
Gripsholms porträttgalleri ska hängas just här. Man hoppas också kunna använda slottet som
kunskapscentrum och pågående hantverkscentrum.
 På Gripsholms slott mötte intendenten och gav en privat guidning bara för oss. Han koncentrerade sig på
de utförda restaureringsarbetena och inte på själva slottets historia eller porträtten, helt i linje med dagens
tidigare program. Gripsholm kräver knappast någon närmare presentation och är färdigt restaurerat, för
nu i alla fall.

Mary-Ann
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Resa till Gdansk med Fibor oktober 2006

Denna gång besökte FIBOR den vackra Hansastaden Gdansk som till stora delar låg i ruiner efter andra
världskriget men nu återuppbyggs i all sin prakt. Hur har man arbetat med frågor kring rekonstruktion av
byggnader i Polen? Hur arbetar man idag? Vad krävs av konsulter och entreprenörer för att kvalificera sig till att
arbeta med kulturbyggnader? Vilka utbildningar finns det för hantverkare, konservatorer och arkitekter?  Vi fick
tillfälle att träffa personer som informerade oss om detta, bland andra Marcin Gawlicki och Marian Kwapinski,
vilka båda har viktiga funktioner avseende byggnads- och monumentvård i Gdansk med omnejd.
Daniel Kwiatkowski och Marie Klingspor Rotstein agerade ciceroner på resan och Fredrika Mellander Rönn
förde anteckningar.

Torsdag 5:e oktober
Gdansk bombades under kriget men har därefter återuppbyggts, fortfarande återstår dock mycket arbete.
Vi började vår rundtur på Långgatan i centrala staden och tittade på borgarhusens gavelfasader som
rekonstruerats. Därefter tog vi spårvagnen till Oliwa, en stadsdel 40 minuters resa utanför Gdansk. Vi gick
genom en park, anlagd av André le Nôtre, till katedralen, vars äldsta delar byggdes under 1200-talet som
cistercienserordens kyrka. Daniel och Dorota Kwiatkowski berättade om de konserveringsarbeten som de utfört
på portalen vid slutet av 1970-talet. Vid den tiden använde man epoxy till lagningar. Idag kunde man se att dessa
lagningar åldrats på ett avvikande sätt.

Fredag 6:e oktober
På fredag morgon träffade vi Marcin Stemporek som arbetar hos Länskonservatorn vilket motsvarar vår
Länsantikvarie. Gdansk är huvudstad i länet Pommern.
Marcin berättade att man kan söka statliga medel för renovering av de byggnader som står på listan över
monument. Det är dock svårt för privatpersoner att få bidrag. Statliga projekt kontrolleras noga, det är viktigt att
en välrenommerad konservator samarbetar med den byggfirma som åtar sig en renovering. Det finns inte någon
FIBOR-liknande organisation i Polen.
Efter andra världskriget nationaliserades alla fastigheter. Från 1989 har det skett en privatisering och
privatpersoner kan få tillbaka egendom som man ägde 1918-1939, då Polen var självständigt.

Treenighetskyrkan

Efter det inledande samtalet besökte vi Trefaldighetskyrkan som visades av en arkitekt ansvarig för
renoveringsarbetet. Kyrkans ursprungliga delar består av ett Franciskanerkloster som därefter byggts om och till i
olika omgångar. Idag består den av tre kyrkor: Franciskanerkyrkan, ”Storkyrkan” och St. Annas kapell. Kyrkan
har under en period varit protestantisk.
En konservator visade arbetet med konserveringen av ett krucifix från 1350-talet. Krucifixet har antagligen
importerats från Tyskland på 1520-talet. Det är tillverkat i lindträ som troligen impregnerats med växtgifter och
det har målats om fem gånger. Huvud och fötter har sågats av, troligen vid transporten till Gdansk, och sedan
återmonterats.



Mariakyrkan

Därefter besökte vi Mariakyrkan - den största tegelkyrkan i Europa - som uppfördes 1343-1502.
Från 1500-talet var det en protestantisk kyrka - protestanter och katoliker levde sida vid sida i staden.
Kungen var katolik och Polen en katolsk stat men det tyska inflytandet var stort. Från 1300 talade man tyska
i alla stora städer.
Mariakyrkan bombades under andra världskriget, taket brann av och vatten har trängt in.
Fasaden är nu i dåligt skick och ett (osynligt) nät har spänts upp för att hindra att tegelstenar rasar ner på
förbipasserande. Nu ska fasaden och ett 40-tal fönster renoveras.
Orgeln på orgelläktaren kommer från St. Johns kyrka och är från 1600-talet. Tidigare stod här den största
orgeln i Baltikum, från 1700-talets senare del. Ett stort orgelprojekt pågår – man vill återskapa 1700-
talsorgeln på läktaren. Med hjälp av EU-medel har man gjort en utställning om projektet.
I Gdansk var man förutseende nog att evakuera stora mängder kulturföremål och värdefulla inredningar
under kriget. Dessa har således räddats undan förstörelse och kan idag återplaceras. I Mariakyrkan fanns
t.ex. 13 altare som evakuerades.
Mariakyrkan har s.k. diamantvalv, alla valv är idag kritvita och vår guide berättade att kulören är något som
diskuteras. I kyrkan finns många epitafier - vi tittade bl.a. på ett epitafium av alabaster som Svante Nilsson
och Misa Asp har arbetat med under en praktik. Alabaster är en marmorliknande variant av gips som bl.a.
bryts i Polen.

Lördag 7:e oktober
Dagen inleddes med att Marie och Daniel berättade om olika utbildningsvägar för konservatorer i Polen.
Konservatorsutbildning finns i Krakow, Warszawa och Torun. 2003 kom nya lagar som kräver fem års
utbildning och tolv månaders praktik för att en konservator ska få arbeta med värdefulla objekt. Utbildningen
vid universitetet i Torun anses vara den mest vetenskapligt inriktade.
tidigare gyttret av gårdshus, samt minska på originalbyggnadernas storlek. Under 1950-talet ville man
rekonstruera fasader i gotik, renässans, barock etc. och resultatet blev en anakronistisk blandning.
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Efter lunch gick vi till turistbyrån, som ursprungligen är en renässansbyggnad. Där träffade vi konservatorerna
Leszek och Mania från det polska konserveringsföretaget Prolithos. Leszek har även arbetat i Sverige i tio år.
Turistbyråns fasad är målad i starka färger och guld. Färgsättningen bygger på undersökningar, man rekonstruerar
inget om man inte hittar spår. Fasadsten var i allmänhet bemålad eller förgylld. Det var ett sätt att skydda den
porösa gotländska sandstenen - som nästan alla fasader innehåller. Intrycket av de starka färgerna kan idag vara
chockerande, Färgerna uttrycker en gången tids estetik, men effekten kan också bero på valet av färgtyp. De
färger som används idag är ofta silikatfärg och silikonhartsfärg. Det blir alltid kompromisser mellan teoretiska och
praktiska lösningar. Kalkfärg används inte – det anses inte hållbart, inomhus används dock traditionella färger.



Besök hos Marcin Gawlicki, National Office for Research and Restauration of Monuments.
Marcin Gawlicki påpekade att mycket av staden trots allt har bevarats. Det flesta kyrkorna klarade kriget
men förstördes senare p.g.a. brist på pengar till underhåll. Vissa fasader plockades ned under kriget och
fördes ut ur staden för att skyddas. Vid krigsslutet var 90% av Gdansk förstört, några av de återstående
byggnadsdelarna monterades ned för att bevaras och återuppbyggas. Under åren 1949-59 byggdes staden
upp igen med en något ändrad planering. Man beslutade efter kriget att bygga kringbyggda gårdar, utan det
det tidigare gyttret av gårdshus, samt minska på originalbyggnadernas storlek. Under 1950-talet ville man
rekonstruera fasader i gotik, renässans, barock etc. och resultatet blev en anakronistisk blandning. Polackerna
önskade bygga upp den ”tyska staden” efter kriget medan ryssarna planerade för nya hus. Bakom de gamla
bevarade och återuppbyggda fasaderna finns alltså betonghus. Nu ca. 50 år efter stadens återuppbyggnad
behöver alltsammans renoveras och konserveras.
Efter kriget fanns inget timmer att tillgå i Polen eftersom allt var avbränt. Detta var anledningen till att man
på Mariakyrkan gjorde takstolar av stål och förstärkte konstruktionen med betong.
Återuppbyggnaden av Gdansk pågår fortfarande, det finns mycket tomma ytor kvar. På vissa håll har man
god dokumentation, på andra inte. En källa är 1617 års plan över Gdansk, som förvaras i krigsarkivet i
Stockholm. Man gör även utgrävningar för att fastställa den gamla grundläggningen. Dimensionerna på nya
byggnader måste följa de äldre grunderna.
På en fråga hur man såg på det kulturhistoriska värdet vad gäller modern bebyggelse svarade Marcin
Gawlicki att den måste ha hög kvalitet. Han tog ett exempel från Warszawa där kulturpalatset var en gåva
från Stalin 1950. Det är en byggnad som väcker många känslor, men som är av sådan kvalitet och betydelse
att den bör bevaras. Han menade också ”att om man sparar allt så sparar man egentligen inget”.
Tillsammans med Marcin Gawlicki besökte vi St Peterskyrkan och St Paulskyrkan. Därefter gick vi till
Uphagenhuset vid Långgatan, ett borgarhus från 1700-talet som ställts i ordning som ett museum med
tidstypisk inredning. Vi tittade också på Arturshovet, en stor hall som varit säte för handelsmännens gille samt
spannmålsbörs i 200 år. Här finns bl. a. en drygt tio meter hög renässanskakelugn som idag rekonstruerats
genom att kakelplattorna satts in i en metallstomme.

Söndag 8:e oktober
Resan avslutades med en diskussion och sammanfattning av våra intryck av Gdansk. Vi har fått en annan
förståelse för det sätt på vilket man lät rekonstruera och återuppbygga de raserade husen. Vår tidigare, ofta
starkt kritiska inställning, har efter besöket mjuknat till stora delar.

Vid pennan
Fredrika Mellander Rönn
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Årsmötet 2005 antog förslaget till stadgeändringar och den därpå följande poströstningen resulterade i ett
godkännande med mycket stor majoritet. Stadgeändringen är således fastställd. Vid sidan av ordinarie med-
lemmar kan FIBOR nu också ta emot PARTNERS vilket vi är mycket glada för. Det finns många som är
intresserade av FIBOR men som inte fyller kraven på ordinärt medlemsskap. Vi välkomnar dem som nu enligt
4§ kan bli PARTNER och  genom FIBOR stödja byggnadsvård i Sverige. Se nedan utdrag ur stadgeändringen:

4§ FIBOR har två kategorier av medlemmar, företagare och stödjande medlemmar.
FIBOR är öppen för alla företag och enskilda företagare som från kulturhistoriska utgångspunkter utför arbeten vid vård och

restaurering av byggnader och andra byggnadsverk i Sverige. Exempel på sådana arbeten är entreprenad- och konsultuppdrag
som gäller stenhantverk, murning, putsning, timring, snickeri, smide, gjutning, plåtslageri, glasmästeri, stuck, ... isolering och
handikappanpassning.

FIBOR är öppen för alla enskilda personer, organisationer, myndigheter och sammanslutningar som, utan att själva
utföra arbeten, har intresse av de arbeten som avses i första stycket och önskar stödja FIBORs verksamhet.

5§...Medlemskap som stödjande medlem skall beviljas den som
- utan att vara en sådan företagare som avses i 4 § andra stycket är beredd att medverka i FIBOR enligt vad som sägs i
4 § tredje stycket och
- verkar för de målsättningar som anges i 2 §.

7§ ...  Då det gäller stödjande medlemmar skall kommittén grunda sitt yttrande på
- uppgifterna i ansökningen om medlemskap eller vad som eljest är känt, och
- annat av betydelse.

Läs gärna igenom stadgarna som återfinns på www.fibor.org
Där finns även ansökningsblanketter

FIBOR VÄLKOMNAR

FIBOR PARTNERS
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OBS !!  ALLA, INTE BARA MEDLEMMAR, ÄR VÄLKOMNA ATT
               DELTAGA I FIBORs SEMINARIER OCH MÖTEN !

Kostnadsfri service för
FIBOR-medlemmar:

JURIDISK RÅDGIVNING
Kamill Szeker, FIBORs kursledare i
juridik, står till tjänst med rådgivning per
telefon angående juridiska knivigheter i
fråga om avtalsrätt och entreprenader.

Kontakta Marie Klingspor Rotstein för
mera info och länk till Kamill.



Hemma Hos...
                                        Ebbalunds Byggnads AB

Svenska Byggnadsvårdsföreningen har utsett Sven-Erik Sihlberg från Ebbalunds
Byggnads AB till Årets byggnadsvårdare 2006. FIBOR vill hedra detta med att
göra Hemma Hos besöket på Ebbalund denna gång.

FIBOR gratulerar Sven-Erik, eller Sverker bland dem som känner honom väl, till
den fina utmärkelsen, och vi är glada att det är en FIBOR-medlem som fått den
äran. Det är inte det första pris Sverker och hans firma har fått, och knappast det
sista heller, utan bara ett i raden av utmärkelser såsom Värmdö kommuns
kulturstipendium, Stadsholmens kulturhuspris, Stockholms läns
hembygdsförbunds pris.

Såhär berättar Sverker om hur firman såg dagens ljus: Sverker började som
byggnadssnickare och byggmästare och jobbade på äldre byggnader. I början av
1990-talet var tiden mogen för eget företag och då startade han en hantverksskola
med inriktning på vidareutbildning i byggnadsvård. Ett tag var företaget/skolan
inhyst på Överjärva gård, men återkom sedan till Gustavsberg på andra sidan
Stockholm. 1994 tillkom byggverksamheten och hantverksskolan lades ner fyra år
senare. Men Sverker har ändå fortsatt med vidareutbildningen, nu i Estland och
Lettland.

Ebbalunds Byggnads AB har specialinriktat sig på byggnadsvård. Sverker nämner
några av ett stort antal restaureringar som firman gjort, t.ex. Bellmanhuset (Europa
Nostra priset), Elfviks gård, Faggens krog (som visades i samband med FIBORs
Öppet Hus-visningar 2006), Tyresö kyrka, Överjärva gård och Lombardiska huset.
Förutom byggnadsverksamhet har firman också en verkstad där man renoverar
fönster, dörrar och inredningar. I verkstaden bedrivs också rådgivning på
onsdagkvällar.

FIBOR önskar Sverker och hans företag som byggnadsvårdare och –bevarare i
Stockholms län lycka till i framtiden.

Åttkanten, in och utvändig renovering med modern tillbyggnad  ( Ark. Fanny Sachs 3do arkitekter)
Tillbyggnaden kom till stånd genom att en sekundär  och för byggnaden förfulande tillbyggnad revs
och ersattes med nybygget.
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