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SAMMANFATTNING 

 
Hembygdsgårdarna är betydelsefulla förmedlare av de lokala byggnadstraditionerna i dagens 
globaliserade värld. Oavsett ålder, om gårdarna utgörs av en samling byggnader från socknens 
alla hörn eller står på ursprunglig plats, har de i många fall behållit en ålderdomlig och 
ursprunglig prägel. I egenskap av tillgänglig plats för allmänheten utgör dessutom hembygds-
gårdarna för många en viktig mötesplats och inspirationskälla med tydlig närvaro av historien. 
 
Mallen till detta underhålls- och åtgärdsprogram skapades ursprungligen i samarbete mellan 
Länsmuseet Gävleborg och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund. Ansvarig för dess 
utformning var Martin Åhrén och genomförandet blev möjligt tack vare bidrag från 
Gästriklandsfonden och Gävle kommun. Projektledare var Länsmuseet Gävleborg och 
samarbetspartners Gästriklands samtliga hembygdsföreningar, Gästrike-Hälsinge 
hembygdsförbund och Gästriklands samtliga kommuner. 
 
Programmet är en ambition att bidra till skapandet av en varaktig grund för hembygdsgårdar-
nas bevarande och fortlevnad. Genom att producera ett effektivt verktyg för underhållsarbetet 
är avsikten att underlätta för framtida insatser och samarbeten. Med detta är förhoppningen att 
byggnaderna och hembygdsgårdarna skall få fortsätta att inspirera och berätta sin historia 
under en lång tid framöver. 
 
Inventeringen av Gagnefs minnesstuga genomfördes av Martin Åhrén på Länsmuseet 
Gävleborg den 24-25 april samt 17 oktober 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Åhrén 
 
 
Gävle 2008-11-07 
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1.1 INLEDNING 

1.1.1 Syfte 
Huvudsyftet med detta underhålls- och åtgärdsprogram är att hembygdsföreningen skall få ett 
användbart och effektivt verktyg för bevarandet av sina byggnader. Med programmet blir det 
lätt att överblicka, planera och kostnadsberäkna kommande vård och underhåll och genom 
dokumentationen av utförda arbeten skapas ett värdefullt referensmaterial för framtiden. 
 
Underhålls- och åtgärdsprogrammet skall användas för årlig kontroll enligt medföljande 
checklista för att kartlägga eventuella skador och underhållsbehov. När åtgärd av en skada 
eller normalt underhåll bedömts krävas noteras detta i programmets åtgärdslista. På detta sätt 
sammanställs byggnadernas behov lättöverskådligt och planeringen av arbetet kan göras. 
Syftet med programmet är således också att skapa utrymme för genomtänkta åtgärder med 
lämpliga material och metoder, i samarbete med kunniga hantverkare och antikvariska 
myndigheter. 
 
Ett tredje syfte är att uppmärksamma hembygdsgårdarna och bidra till att skapa en varaktig 
grund för deras fortlevnad. 
 
Tillämpningen av underhålls- och åtgärdsprogrammet kan bildligt talat jämföras med en 
trestegsraket. I ett första steg framställs ett program för den specifika hembygdsgården av 
Länsmuseet Gävleborg. I detta ingår en skadeinventering med tillhörande åtgärdsförslag. I 
nästa steg används programmet för kontinuerliga kontroller av hembygdsgårdens byggnader, 
vilka ligger till grund för planeringen av framtida åtgärder. Detta arbete utförs av hembygds-
föreningen. Det tredje och sista steget är utförandet av åtgärderna. Detta görs av anlitade 
hantverkare eller av hembygdsföreningen själv. 
 
Skadeinventeringen som utförs av länsmuseet, är en engångsinsats med avsikt att fungera som 
utgångspunkt för föreningens fortsatta arbete på egen hand. Programmet skall även fungera 
som referensmaterial vid myndighetskontakter samt upplysa om gällande lagstiftning med 
mera. Det är väsentligt att programmet behåller sin ursprungliga struktur för att förbli 
begränsat och lättanvänt. Av den anledningen skall inte dokument infogas som inte är av 
betydelse för programmet. 
 
Ett exemplar av underhålls- och åtgärdsprogrammet skall finnas hos Länsmuseet Gävleborg, 
Dalarnas museum, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Gagnefs kommun samt 
Länsstyrelsen Dalarna. Detta för att öka medvetenheten om hembygdsgårdarnas behov samt 
underlätta kommunikationen och tillhandahålla ett väl genomarbetat underlag för beslut. 
 
 
1.1.2 Omfattning och avgränsningar 
Underhålls- och åtgärdsprogrammet är avsett att tillämpas på hembygdsgårdens byggnader 
och deras fasta inredning. Lösa inventarier och tillhörande mark berörs därför inte av 
programmet. Samtliga byggnader som angetts i uppdraget ingår liksom tillkomna byggnader 
inom minnesstugan vid framtida revideringar. 
 
Programmet inriktar sig på skador och behov av teknisk art och utelämnar därför närmare 
studier av kultur- och stilhistorik. Programmet är också direkt kopplat till en specifik 
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hembygdsgård och ställs inte i relation till andra hembygdsgårdar. Närmare analyser av 
byggnadernas ålder, historia och tidigare utseende utelämnas likaså. 
 
Besiktningen av byggnaderna görs okulärt, vilket gör att dolda konstruktioner såsom 
panelklätt timmer, inbyggda takkonstruktioner och dolda installationer inte redovisas. Detta 
kräver omfattande undersökningar och görs i samband med eventuella åtgärder. Reservation 
för framtida skador måste således lämnas, liksom framtida naturligt slitage som inte 
redovisas. Med hjälp av Checklistan skall dock föreningen själv kunna upptäcka skador och 
behov innan akuta åtgärder blir nödvändiga. Återkommande revideringar av programmet 
krävs likaså för att programmet skall förbli aktuellt. Plan för revidering presenteras under 
kapitel 1.1.3. 
 
Underhålls- och åtgärdsprogrammet skall inte fungera som underlag för projektering av 
planerade arbeten. Avsikten är att programmet skall användas för att upptäcka skador och 
behov vilka därefter projekteras och åtgärdas. Åtgärdsförslagen i skadeinventeringen skall 
tolkas som direktiv vilka kräver ytterligare undersökningar när arbetet väl skall utföras. Dessa 
avgränsningar måste finnas då programmet skall förbli aktuellt över en längre tid. Skador och 
behov förändras med tiden och kan därför kräva olika åtgärder beroende på när arbetet utförs. 
Av den anledningen måste alla arbeten föregås av en projektering med en undersökning av 
den aktuella skadan och förslag på vidare åtgärder. 
 
 
1.1.3 Revidering och utökning 
För att hålla underhålls- och åtgärdsprogrammet aktuellt under lång tid måste återkommande 
revideringar göras. Revidering av enskilda delar av programmet skall göras då betydande 
förändringar skett. Exempel på sådana förändringar kan vara tillkomsten av ytterligare en 
byggnad, avförandet av en befintlig byggnad genom brand eller försäljning, ombyggnad, nya 
funktioner i byggnaderna, förändringar i gällande lagtexter, förändringar i hembygdsförening-
ens användning och målsättning med mera. 
 
Om inga betydande förändringar sker skall underhålls- och åtgärdsprogrammet revideras vart 
10:e år. Revideringen omfattar då i huvudsak programmets del 3 med dess skadeinventering 
och tillhörande åtgärdsförslag. Övriga delar av programmet skall studeras och uppdateras i de 
avseenden som kräver det. Avsikten är dock inte att programmet skall arbetas om, utan 
fortsätta att fungera i sin grundutformning med nödvändiga förändringar. Ifyllda check- och 
åtgärdslistor skall behållas som referensmaterial vid framtida arbetsinsatser. 
 
Om en utökning av programmet blir aktuell skall de nytillkomna delarna följa programmets 
grundstruktur. I samband med detta bör Länsmuseet Gävleborg kontaktas för att hjälpa till 
med byggnadsinventeringen och byggnadsbeskrivningen, samt eventuell skadeinventering 
med tillhörande åtgärdsförslag. 
 
När en revidering är genomförd skall följande tabell fyllas i med Datum, Revideringen eller 
utökningens omfattning samt signeras av Ansvarig. Kopior av de sidor revideringen omfattar 
skall sedan skickas till Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas museum, Dalarnas fornminnes- och 
hembygdsförbund, Gagnefs kommun samt Länsstyrelsen Dalarna. 
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Datum Revidering eller utökning omfattar Ansvarig 

   

   

   

   
 
 
1.1.4 Gällande lagstiftning 
En mängd lagar och förordningar reglerar Sveriges bebyggelse och dess omkringliggande 
marker. I lagarna ryms även bestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer 
eller områden. Lagar och förordningar som är av vikt att känna till för hembygdsförenin-
garnas verksamhet följer nedan. 
 
Plan- och bygglagen 
All befintlig bebyggelse i Sverige berörs av Plan- och bygglagen, PBL, som regleras av 
kommunernas byggnadsnämnder. För en rad byggåtgärder krävs särskilt tillstånd, bygglov, 
som omfattar lokalisering, yttre utformning och användning. Tekniska egenskaper som inte 
kräver bygglov behandlas i samband med en bygganmälan. Det är viktigt att undersöka om 
bygglov eller bygganmälan behöver göras, varför kommunen bör kontaktas vid åtgärder på 
eller förändringar av en byggnad. 
 
I PBL´s 3 kap. Krav på byggnader m.m. finns flera paragrafer som bland annat behandlar 
äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Normalt berörs hembygdsgårdarna alltid av 12§ 
såsom kulturhistoriskt särskilt intressanta, men givetvis även av de övriga. 
 

10§ Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens 
karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. 
 
12§ Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 
 
13§ Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas 
till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. 

 
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. 
I andra kapitlet i Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., BVL, behandlas 
nio tekniska egenskapskrav. Dessa gäller byggnader som ska uppföras eller befintlig 
bebyggelse som ska ändras. Bland kraven ryms bl.a. bärförmåga, stadga och beständighet 
och lämplighet för avsett ändamål. Som andra punkt finns säkerhet i händelse av brand. 
Punkten rymmer allt från utrymningssäkerhet och skydd mot brands uppkomst till skydd mot 
brandspridning mellan byggnader och räddningspersonalens säkerhet. De tekniska 
egenskapskraven skall iakttas med beaktande av de varsamhetskrav som finns i 3 kap. 
10-14§§ i PBL. Detta innebär att för äldre kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska kraven 
uppfyllas men det kan ske med hänsyn till kraven på varsamhet. 
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Kulturminneslagen 
I Kulturminneslagen, KML, finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, 
kyrkor samt om utförsel och återlämnandet av kulturföremål. Det är länsstyrelsen som har 
tillsyn över kulturminnesvården i länet medan Riksantikvarieämbetet har överinseende över 
kulturminnesvården i landet. 
 
I 3 kap. behandlas byggnadsminnen: 
 

1§ En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska 
värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt 
bebyggelseområde får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. 
Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också 
tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt 
värde. 

 
I samband med byggnadsminnesförklaringen upprättar länsstyrelsen skyddsbestämmelser för 
att ange på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte 
får ändras. 
 
 
1.1.5 Fastighetsuppgifter och försäkringar 
Stiftelsen Gagnefs minnesstuga förvaltar idag ett större markområde i anslutning till minnes-
stugan. Utöver byggnaderna inom minnesstugan finns ytterligare fyra på området inrymm-
ande samlingslokaler, toaletter, förråd och dansbana med scen. Fastighetens beteckning är 
Solsheden 1:2. I Djurmo by förvaltar stiftelsen också Djurmo skolmuseum. 
 
Stiftelsen är medlem av Sveriges hembygdsförbund och har därigenom en grundförsäkring. 
Byggnaderna är försäkrade genom Dalarnas försäkringsbolag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta för lokalisering och orientering 
enligt Lantmäteriets digitala fastighets-
karta 2008-05-08. Stiftelsen förvaltar 
den med rött markerade fastigheten 
Solsheden 1:2. 
 

 

© Länsmuseet Gävleborg 2008-11-10 6



Gagnefs minnesstuga, Gagnefs socken, Gagnefs kommun 
 
 
 
1.1.6 Stiftelsens målsättning och minnesstugans användning 
Enligt stiftelsens grunddokument, ett gåvobrev från 1909, skall målet med verksamheten vara 
”att församlingens medlemmar med varmt intresse vårda dessa minnen, som erinra om 
fädernas enkla seder och ringa behov för sin tillvaro, samt att en var bidrager till samlingens 
ökande”. Tillställningar arrangeras för att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten samt 
skapa intäkter till verksamheten. 
 
 
1.2 KÄLLOR 

- Allmänna uppgifter om hembygdsföreningen samt situationsplan har hämtats ur 
Hembygdsgårdar Dalarna av Birgitta Dandanell (red.), Falun 1978. Kompletterande 
uppgifter har hämtats ur Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds årsbok 2004 (kapitel 
1.3, 2.1.2). 

- Uppgifter om hembygdsföreningens fastigheter, försäkringar samt föreningens användning 
av och målsättning med hembygdsgården är sammanställda av hembygdsföreningen (kapitel 
1.1.5, 1.1.6). 

- Kartan med hembygdsgårdens fastighetsbeteckning är hämtad från Lantmäteriets digitala 
fastighetskarta (kapitel 1.1.5). 

- Samtliga bilder är tagna av Länsmuseet Gävleborg under 2008 och finns registrerade i 
museets arkiv (kapitel 2.1.2 samt försättsblad). 

 
 
1.3 STIFTELSEN GAGNEFS MINNESSTUGAS HISTORIK 

Gagnefs minnesstuga skapades av en av pionjärerna inom hembygdsrörelsen i Sverige, Ottilia 
Adelborg, 1909. Men redan 1905 påbörjades arbetet med vad som senare skulle bli minnes-
stugan. Tillsammans med Clara Wahlström, Anna och Lotten Falk arbetade Ottilia 
målmedvetet för bevarandet av hembygdens historia. Insamlingen av föremål var omfattande 
och under 1920- och 30-talen utökades antalet byggnader vid minnesstugan avsevärt. 
Utökningen av byggnadsbeståndet avtog därefter något för att återigen ta fart under 1960-
talet. Under tiden från 1978 till idag har gården utökats med ytterligare fem byggnader. 
Dessutom förvaltar stiftelsen numera även ett för ändamålet nybyggt hus med samlingslokal 
och kök, en bit mark i anslutning till minnesstugan, skolmuseet i Djurmo samt spets- och 
dräktmuseet i Gagnefs prostgård. Anmärkningsvärt för stiftelsen är att den enligt gåvobrevet 
från 1909 måste ha en styrelse bestående av minst två kvinnor. Detta krav instiftades av 
Ottilia, Clara, Anna och Lotten då stiftelsen grundades. 
 
 
1.4 KULTURHISTORISK BETYDELSE 

Hembygdsrörelsen har en viktig historia i det moderna svenska samhället. Som en motvikt till 
det växande industrisamhället började intresset för den traditionella allmogekulturen att växa 
sig stark under slutet av 1800-talet. Friluftsmuseer skapades med Skansen i spetsen och på 
landsbygden startades de hembygdsföreningar som i förlängningen skulle bilda Samfundet för 
hembygdsvård 1916. Den stora uppgiften då var att rädda allmogens byggnader och föremål 
vilket resulterat i stora samlingar med omfattande kulturvärden runt om i landet. Det 
medvetna insamlandet från hemsocknen har medfört att det idag finns byggnader, föremål och 
arkiv hos hembygdsföreningarna med mycket stora värden för den lokala historien. I ett 
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nationellt perspektiv utgör de också en viktig grund för jämförelser, kartläggning och 
forskning. Med sin goda tillgänglighet utgör de populära platser för midsommarfirande, 
skolbesök, marknader och andra arrangemang, och som förmedlare av lokala byggnads-
traditioner en kunskaps- och inspirationskälla för allmänheten. 
 
Gagnefs minnesstuga tillhör de riktigt tidiga hembygdsföreningarna i landet, dock i egenskap 
av en stiftelse. Ottilia Adelborg var en stark profil i hembygdsrörelsen och ett tydligt bevis för 
kvinnornas betydelse för dess framväxt i det tidiga 1900-talet. När Dalarnas hembygds-
förbund bildades 1915 var Ottilia en av de arton närvarande, tillsammans med välbekanta 
namn som Karl-Erik Forsslund och Gustaf Ankarcrona. Som skapare av Gagnefs minnesstuga 
lade hon också grunden för den gård som kan besökas idag. Vid minnesstugan finns numera 
ett flertal typer av byggnader som är svåra att hitta på den levande landsbygden; kölnan, 
bastun, skvaltkvarnen med flera. Detta är ett betydelsefullt inslag för förståelsen av det 
traditionella bondesamhället i Gagnefsbygden. Platsen är också en uppskattad rastplats med 
stora upplevelsevärden i anslutning till Dalälven och flottbron. 
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2.1 BYGGNADSINVENTERING 

2.1.1 Begrepp och definitioner 
Byggnadsinventeringen redovisar översiktligt vilka byggnader som finns inom hembygds-
gården. Situationsplanen visar byggnadernas placering och orientering enligt väderstrecken 
med norr uppåt i bild. Benämningen av byggnaderna är desamma som allmänt brukas inom 
hembygdsföreningen. Byggnader ägda av föreningen men placerade utanför hembygdsgården 
redovisas i text och bild och om möjligt även i situationsplanen. Uppgifterna om mått och 
försäkringskategori är kopplade till hembygdsförsäkringens redovisningssystem. Här anges 
byggnadens utvändiga mått i meter och yta i m2 samt försäkringskategori 1 för verksamhets-
byggnad och 2 för museal byggnad. 
 
 
2.1.2 Situationsplan 

 

Nr Byggnad - funktion förr och nu Foto 

1 PARSTUGA 
 
Mått (längd x bredd = m2): 14,5x5,9 = 85,6 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Lind Olles i Djurås till minnesstugan 
1906. Den äldre, norra delen inrymmer gäststugan 
och är dendrokronologiskt daterad till 1762. Den 
södra inrymmer vardagsstugan och är daterad till 
1825. 
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2 KLÄDSTUGA 

 
Mått (längd x bredd = m2): 5,6x3,8 = 21,3 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Sturs Lars i Moje till minnesstugan 
1906. Dendrokronologiskt daterad till 1767 och 
innehåller väggmålningar från 1784. 

 

3 STALL MED PORTLIDER och dass 
 
Mått (längd x bredd = m2): 7x5,1 = 35,7 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttat från Djurmo gästgivaregård till minnes-
stugan 1924. 1700-tal. 

 

4 LOFTBOD 
 
Mått (längd x bredd = m2): 5,6x4,8 = 26,9 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Olov Blixts i Gagnefsbyn till minnes-
stugan 1928. Äldsta delarna är dendrokronologiskt 
daterade till 1542-43. 

 

5 STOLPHÄRBRE från Gräf 
 
Mått (längd x bredd = m2): 4,9x3,9 = 19,1 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttat från Thiis i Gräf till minnesstugan 1928. 
Märkt ”1663” och dendrokronologiskt daterad till 
samma årtal. 
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6 SKVALTKVARN 

 
Mått (längd x bredd = m2): 3,3x3 = 9,9 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Kvarnbäcken i Arvslindans by till 
minnesstugan 1933. 1800-tal. 

 

7 KVARNKAMMARE 
 
Mått (längd x bredd = m2): 2,6x2,6 = 6,8 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Kvarnbäcken i Arvslindans by till 
minnesstugan 1933. 1800-tal. 

 

8 TRÖSKLADA MED VANDRING 
 
Mått (längd x bredd = m2): 6,9x5,6 = 38,6 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Skallbuan till minnesstugan 1936. 
Ägdes tidigare av Nygårds och Kiltäpp från 
Skogen. 1600-tal. 
Tröskvandringen flyttad från Fjärdsmansgården i 
Gärde till minnesstugan 1924. 

 

9 SKOMAKERI 
 
Mått (längd x bredd = m2): 5,1x3,4 = 17,3 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttat från Kruskopf i Tjärna till minnesstugan 
1935. 1800-tal. 
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10 ÄNGSLADA 

 
Mått (längd x bredd = m2): 2,1x2,1 = 4,4 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Mojebackarna till minnesstugan 1928. 

 

11 FÄBODSTUGA 
 
Mått (längd x bredd = m2): 5,9x4 = 23,6 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Gästgivarbuan till minnesstugan 1915. 
Daterad till 1778. 

 

12 STOLPHÄRBRE 
 
Mått (längd x bredd = m2): 3,1x2,7 = 8,4 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Äldsta delen är undre våningen, dendrokrono-
logiskt daterad till 1711, med en yngre övre våning 
daterad till 1832. 

 

13 LADA 
 
Mått (längd x bredd = m2): 9,2x5,5 = 50,6 m2

Försäkringskategori: 2 
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14 KÖLNA 

 
Mått (längd x bredd = m2): 2,5x2,8 = 7 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Bäsna till minnesstugan 1979. Uppförd 
av sju delägare 1898. 

 

15 FÄBODLADA 
 
Mått (längd x bredd = m2): 3,5x3,6 = 12,6 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Dendrokronologiskt daterad till 1658. 

 

16 LADUGÅRD 
 
Mått (längd x bredd = m2): 5,6x4,3 = 24,1 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Skallbuan till minnesstugan 1915. 
Dendrokronologiskt daterad till 1703-17 och 1840. 

 

17 BÅTHUS 
 
Mått (längd x bredd = m2): 14,3x3,5 = 50,1 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Byggt på platsen 1921 för att rymma en kyrkbåt 
från Bäsna, byggd på 1700-talet och skänkt 1919. 
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18 SMEDJA 

 
Mått (längd x bredd = m2): 3,5x3,4 = 11,9 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Sjöns i Gärde till minnesstugan 1938. 
1800-tal. 

 

19 BASTU 
 
Mått (längd x bredd = m2): 4,2x4,1 = 17,2 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttad från Sifferbo till minnesstugan 1960. 
1700-tal. 

 

20 TRANSFORMATOR 
 
Mått (längd x bredd = m2): 2,4x2,4 = 5,8 m2

Försäkringskategori: 2 

 

21 SPRUTHUS 
 
Mått (längd x bredd = m2): 2,3x2,3 = 5,3 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Flyttat från Tjärna by till minnesstugan 1965. 
Byggt 1905. 
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22 DANSBANA 

 
Mått (längd x bredd = m2): 7,6x5,6 = 42,6 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Byggnaden är ursprungligen en ängslada och flyt-
tades från Kärnheden i Kärna till minnesstugan 
1988. 

 

23 SKOLMUSEUM I DJURMO 
 
Mått (längd x bredd = m2): 10x6,9 = 69 m2

Försäkringskategori: 2 
 
Huset byggdes 1865, fungerade som småskola till 
1942 och invigdes som museum 1981. Står på 
ursprunglig plats. 
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2.2 BYGGNADSBESKRIVNING 

2.2.1 Begrepp och definitioner 
Byggnadsbeskrivningen är uppdelad under sju rubriker med syfte att ge kunskap om 
byggnadens olika delar med avseende på material, uppbyggnad och funktion för den följande 
skadeinventeringen. 
 
Plan beskriver byggnadens planlösning. 
Konstruktion omfattar byggnadens bärande delar såsom grund, stomme, bjälklag, 

takkonstruktion och murstock. 
Exteriör omfattar byggnadens utvändiga delar såsom tak, vindskivor, panel, fönster, 

dörrar, förstukvist med mera. 
Interiör omfattar byggnadens fast inredda delar såsom golv, tak, lister, fönster, 

dörrar, trappor, eldstäder, tapeter, väggmåleri med mera. 
Installationer omfattar byggnadens fasta installationer såsom el, värme, vatten och 

avlopp men även säkerhetsinstallationer som brand- och inbrottsskydd. 
Klimat beskriver ventilationen i byggnaden samt dess eventuella klimatreglerande 

utrustning utöver värmesystemet. 
Tillgänglighet berättar om eventuella hinder för rörelsehindrade och synskadade att 

komma in i byggnaden. 
 
 
2.2.2 Parstuga 

 Beskrivning 

Plan Parstuga med vind 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak, murstock av 
tegel 

Exteriör Synligt obehandlat timmer med rödfärgat ändträ, panelklädd bräddörr, röda 
blyspröjsade fönster, omålade/röda fönsterluckor, hängrännor av trä, brädtak, 
skorstenar av tegel 

Interiör Obehandlade trägolv, synliga obehandlade timmerväggar, obehandlade trätak med 
synliga bjälkar, obehandlade lister, målade/omålade spegeldörrar, oputsade köks-/ 
öppna spisar, fasta sängar/skåp/bänkar 

Installationer El, värme 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Tröskel 
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2.2.3 Klädstuga 

 Beskrivning 

Plan Enkelstuga med vind 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer med rödfärgat ändträ, panelklädd bräddörr, omålade 
blyspröjsade fönster, omålade/röda fönsterluckor, hängrännor av trä, brädtak, förtak, 
trappa 

Interiör Obehandlade trägolv, vävspända dekorativt målade väggar/synliga obehandlade 
timmerväggar, dekorativt målat/omålat trätak, dekorativt målade/omålade taklister, 
målade/omålade lister, dekorativt målad spegeldörr, fast säng 

Installationer El 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trappa 

 
 
2.2.4 Stall med portlider och dass 

 Beskrivning 

Plan Stall med vind och vidbyggt dass samt lider 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer/stolpar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer med röda knutar, panelklädd port, bräddörrar, ofärgat 
spröjsat fönster, dyngluckor, hängrännor av trä, brädtak 

Interiör Stall med obehandlat trägolv, synliga obehandlade timmerväggar, obehandlat trätak, 
fast spilta, foderbord och fjölar 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Hög tröskel 

 
 
2.2.5 Loftbod 

 Beskrivning 

Plan Två plan med vardera två rum, loftgång 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat/rödfärgat timmer, bräddörrar, hängränna av trä, brädtak, loftgång, 
trappa 

Interiör Obehandlade trägolv, synliga obehandlade timmerväggar/träfiberskivor, obehandlade 
trätak/öppet till nock 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trappor, höga trösklar 
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2.2.6 Stolphärbre från Gräf 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, syllram med stolpar, liggande timmer med utskjutande knutar, 
åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, bräddörr, brädtak, förtak, trappa 

Interiör Obehandlat trägolv, synliga obehandlade timmerväggar, öppet till nock, fasta 
sädesbingar 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trappa, hög tröskel 

 
 
2.2.7 Skvaltkvarn 

 Beskrivning 

Plan Ett rum med kvarn över vattenhjul och intilliggande vattenränna 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, bräddörr, pärttak, vattenränna med pärt-/brädtak, trappa 

Interiör Obehandlat trägolv, synliga obehandlade timmerväggar, brädtak, öppet till nock, fast 
bord för kvarn, binge och hyllor 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trappa, hög tröskel 

 
 
2.2.8 Kvarnkammare 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak, murstock av 
natursten 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, bräddörr, torvtak, skorsten av natursten 

Interiör Jordgolv, synliga obehandlade timmerväggar, öppet till nock, oputsad öppen spis, 
fasta bänkar 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Tröskel 
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2.2.9 Trösklada med vandring 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, bräddörr, brädtak, förtak, hängränna av trä, trappa 

Interiör Obehandlar trägolv, synliga obehandlade timmer-/brädväggar, öppet till nock, fast 
vägg till binge 

Installationer El 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trappa, tröskel 

 
 
2.2.10 Skomakeri 

 Beskrivning 

Plan Enkelstuga med vind 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer med rödmålat ändträ, panelklädd dörr med spår av rött, 
gula blyspröjsade fönster, omålade fönsterluckor, röd lucka, brädtak, förtak, trappa 

Interiör Obehandlade trägolv, synliga obehandlade timmerväggar, obehandlade trätak, 
omålade lister 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trappa, tröskel 

 
 
2.2.11 Ängslada 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, liggande rundtimmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, brädtak 

Interiör Obehandlat trägolv, synliga obehandlade timmerväggar, öppet till nock 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Högt insteg 
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2.2.12 Fäbodstuga 

 Beskrivning 

Plan Enkammarstuga med mjölkkammare 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak, murstock av 
natursten 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, bräddörr, brädtak, skorsten av natursten 

Interiör Obehandlade trägolv, synliga obehandlade timmerväggar, öppet till nock, obehandlat 
trätak i mjölkkammaren, bräddörr, oputsad köksspis, fast säng och bänk 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Högt insteg 

 
 
2.2.13 Stolphärbre 

 Beskrivning 

Plan Ett rum i vardera två våningar 

Konstruktion Grund av natursten, syllram med stolpar, liggande timmer med utskjutande knutar, 
åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, bräddörr, pärttak 

Interiör Obehandlade trägolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock, stege 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Högt steg, tröskel 

 
 
2.2.14 Lada 

 Beskrivning 

Plan Ett rum med loft 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, obehandlade brädportar, obehandlad lucka, tvåkupigt 
tegeltak 

Interiör Obehandlade trägolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock, trappa 

Installationer El 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trösklar 
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2.2.15 Kölna 

 Beskrivning 

Plan Ett rum över källare 

Konstruktion Murad grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak, ugn av 
tegel 

Exteriör Murad källare, obehandlat synligt timmer, obehandlade bräddörrar, brädtak 

Interiör Obehandlat trägolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock, putsad ugn 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Högt insteg 

 
 
2.2.16 Fäbodlada 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer i halvstockar med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Obehandlat synligt timmer, gul bräddörr, pärttak 

Interiör Obehandlat trägolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Hög tröskel 

 
 
2.2.17 Ladugård 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer i halvstockar med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Synligt obehandlat timmer, bräddörr, brädtak 

Interiör Jordgolv/obehandlat trägolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock, 
fasta spiltor 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Hög tröskel 
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2.2.18 Båthus 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Murad grund av natursten, liggande rundtimmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Obehandlat synligt timmer, obehandlad bräddörr, obehandlade brädportar, brädtak 

Interiör Jordgolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock 

Installationer El 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Tröskel 

 
 
2.2.19 Smedja 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak, murstock av 
natursten 

Exteriör Obehandlade/rödfärgade synliga timmerväggar, obehandlad bräddörr, obehandlad 
lucka, torvtak, skorsten av natursten 

Interiör Jordgolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock, spis av natursten 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Tröskel 

 
 
2.2.20 Bastu 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak 

Exteriör Obehandlat synligt timmer, obehandlad bräddörr, brädtak 

Interiör Jordgolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock, murad ugn, fasta lavar 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Tröskel 
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2.2.21 Transformator 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Grund av natursten, regelkonstruktion, åstak 

Exteriör Liggande rödfärgad panel, brunmålad bräddörr, svarta tvåkupiga betongpannor, 
svarta/vita plåtavtäckningar, fästen för elledningar 

Interiör Obehandlat trägolv, obehandlade brädväggar, öppet till nock, transformatorsutrust-
ning 

Installationer Saknas (dock finns historisk transformatorsutrustning) 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Tröskel 

 
 
2.2.22 Spruthus 

 Beskrivning 

Plan Ett rum 

Konstruktion Vilar på brädbitar, regelkonstruktion, tälttak 

Exteriör Liggande rödfärgad panel med vita knutar, brunröda brädportar, gråmålat falsat 
plåttak 

Interiör Obehandlat trägolv, obehandlade brädväggar, öppet till nock, krokar för upphängning 
av brandslangar 

Installationer Saknas 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Tröskel 

 
 
2.2.23 Dansbana 

 Beskrivning 

Plan Ett rum med utanförliggande scen och dansbana 

Konstruktion Grund av natursten/gjutna plintar, liggande timmer med utskjutande 
knutar/regelkonstruktion, åstak 

Exteriör Obehandlat synligt timmer, obehandlad bräddörr, obehandlad trälucka, tvåkupigt 
tegeltak/korrugerat plåttak, trädäck med träräcke runt dansbanan 

Interiör Obehandlat trägolv, obehandlade synliga timmerväggar, öppet till nock 

Installationer El 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Höga steg 
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2.2.24 Skolmuseum i Djurmo 

 Beskrivning 

Plan Skolsal, lärarbostad och förstuga i ett plan, oinredd kallvind 

Konstruktion Grund av natursten, liggande timmer med utskjutande knutar, åstak, murstock av 
tegel 

Exteriör Synligt rödfärgat timmer, brun spegeldörr, vita träspröjsade fönster 2 bågar/3 rutor, 
röda fönsterluckor, förtak, hängrännor av plåt, tvåkupigt tegeltak/pärt, skorsten av 
tegel 

Interiör Obehandlade trägolv/podium, väggar med panel/målad bröstpanel/tapeter, målade 
trätak, målade lister, målade fönster, målade spegeldörrar, putsad vit murstock, 
målade fasta skåp/kateder, köksspis, kamin 

Installationer El, värme 

Klimat Självdrag 

Tillgänglighet Trappa 
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3.1 SKADEINVENTERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

3.1.1 Begrepp och definitioner 
Skadeinventeringen är utförd genom okulär besiktning av Länsmuseet Gävleborg med hjälp 
av Checklistan. Inventeringen är översiktlig och baseras på byggnadernas tillstånd vid 
besiktningstillfället. Avsikten är att skadeinventeringen skall ge en god överblick av 
byggnadernas tillstånd vid inventeringstillfället samt fungera som referensmaterial vid 
föreningens framtida kontroller. Skador till följd av naturligt slitage kommer att uppstå med 
tiden och kan av den anledningen inte redovisas i inventeringen. Avsikten är dock att dessa 
skall upptäckas i föreningens fortsatta användning av detta program. 
 
Åtgärdsförslagen är kortfattade och skall främst ses som direktiv, inte som kompletta under-
lag för åtgärd. Varje åtgärd måste föregås av en ordentlig undersökning och åtgärdsbeskriv-
ning, annars är risken att dolda skador inte uppmärksammas. I åtgärdsbeskrivningen ska även 
material och metoder framgå så att dessa blir de bäst lämpade för den aktuella byggnaden. 
Mindre skador såsom spruckna glasrutor, enstaka saknade panelbrädor, löst sittande trappsteg 
och liknande kan dock åtgärdas enligt åtgärdsförslaget. För byggnadsdelar som bedöms ha en 
mer omfattande skadebild än vad som är möjligt att iaktta okulärt kan också ytterligare 
undersökningar föreslås. 
 
Till skillnad från byggnadsbeskrivningens uppdelning av byggnaden i sju rubriker under 
kapitel 2.2.1, utgår skadeinventeringen från endast fyra. Under rubriken Installationer ingår 
här även Klimat och Tillgänglighet. Byggnadsbeskrivningens Plan utelämnas då detta är en 
beskrivning av byggnadens planlösning och inte en byggnadsdel. Rubrikerna Konstruktion, 
Exteriör och Interiör motsvarar rubrikerna i byggnadsbeskrivningen. Skadeinventeringens 
rubriker motsvarar i stort check- och åtgärdslistornas rubriker. 
 
Byggnadsdel berättar vilken del av byggnaden som avses under respektive rubrik. 

Motsvarande begrepp finns både i check- och åtgärdslistan. 
Kondition beskriver vilket skick aktuell byggnadsdel befinner sig i. Här redovisas 

såväl normalt slitage som direkta skador. 
Åtgärd berättar vilket ingrepp som är aktuellt för att åtgärda eventuell skada, 

alternativt normalt underhåll. Motsvarande begrepp finns både i check- och 
åtgärdslistan. 

Prioritet berättar hur angelägen åtgärden är. Motsvarande begrepp finns i 
åtgärdslistan. 

 
Prioritet 1 avser akut åtgärd. 
Prioritet 2 avser åtgärd inom 1-3 år. 
Prioritet 3 avser åtgärd inom 3-5 år. 
Prioritet Å avser återkommande årlig kontroll eller åtgärd. 
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3.1.2 Parstuga 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, långsida 
mot NO 

Rötskador/angrepp av 
skadeinsekter 

Eftersträva låg fuktnivå för att 
motverka angrepp. Årlig kontroll 
för att upptäcka ev. utvidgning. 
Stänk från vägen bör undvikas. 

Å 

Timmer  Se konstruktion  

Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras. 

2 

Exteriör 

Hängrännor Tveksam lutning Lutning undersöks och ev. ökas 
för bättre avvattning 

1 

Vägg mot norr i 
kammaren 

Rötskador Se konstruktion  Interiör 

Mineralull på 
vinden 

 Mineralullen binder fukt som kan 
leda till fuktskador. Bör tas bort 
på sikt. 

 

Installationer  God   

 
Kommentar: Parstugans nuvarande yttertak är uttjänt liksom taken på ett stort antal av de 

övriga byggnaderna. Lösningen med obehandlade brädor är rimlig sett ur ett 
historiskt perspektiv men har en förhållandevis kort livstid. Dessutom medför 
tätskiktet, i form av Platonmatta, ett tråkigt utseende. Av dessa anledningar bör 
ett nytt material diskuteras. Den sist tillkomna delen av parstugan är från 1825 
och ger därför en fingervisning om vilken tid som bör styra valet. För att ut-
märka de mer representativa byggnaderna runt tunet, och visa på en variation 
av material, kan förslagsvis ett begagnat enkupigt lertegel användas, lagt på 
underlagspapp och läkt. Detta torde vara en mer varaktig lösning utan att göra 
avkall på den historiska korrektheten. 

 
 
3.1.3 Klädstuga 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, kortsidor Rötskador/angrepp av 
skadeinsekter 

Eftersträva låg fuktnivå för att 
motverka angrepp. Årlig kontroll 
för att upptäcka ev. utvidgning. 

Å 

Timmer  Se konstruktion  

Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras. 

2 

Förtak  Se tak  

Exteriör 

Gångjärn fönster-
lucka, åt NV 

Löst Träplugg slås i hålet för att ge 
nytt fäste. 

2 

Interiör Tak, stugan Fuktfläck, troligen äldre Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Installationer  God   

 
Kommentar: Se 3.1.2 Parstuga. 
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3.1.4 Stall med portlider och dass 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, främst i 
stallets norra hörn 

Angrepp av skadedjur Eftersträva låg fuktnivå för att 
motverka angrepp. Årlig kontroll 
för att upptäcka ev. utvidgning 

Å 

Stalldörr Rötskador Eftersträva låg fuktnivå för att 
motverka angrepp. Årlig kontroll 
för att upptäcka ev. utvidgning 

Å 

Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Exteriör 

Hängrännor Tveksam lutning/saknas Lutning undersöks och ev. ökas 
för bättre avvattning /ny sätts på 
plats 

1 

Interiör Vägg  Se konstruktion  

Installationer  God   

 
Kommentar: Se 3.1.2 Parstuga. 
 
 
3.1.5 Loftbod 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion  God   

Tak Naturligt slitage, uttjänt, 
brädor ur läge,  

Reparera delar som är ur läge, 
undersök tätskikt. Taket utbytes i 
sin helhet på sikt. Nytt 
takmaterial bör diskuteras 

1 Exteriör 

Hängränna Tveksam 
lutning/konstruktion 

Utbytes, lutning ökas för bättre 
avvattning 

1 

Interiör Tak, nedre norra 
rummet 

Angrepp av 
skadeinsekter, troligen 
äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Installationer  God   

 
Kommentar: Se 3.1.2 Parstuga. 
 
 
3.1.6 Stolphärbre från Gräf 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion  God   

Exteriör Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras. 

2 

Interiör  God   

Installationer  God   

 
Kommentar: Se 3.1.2 Parstuga. 
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3.1.7 Skvaltkvarn 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Timmer, syll 
kortsida mot SV 

Angrepp av skade-
insekter, troligen äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å Konstruktion 

Vattenränna Rötskador, angrepp av 
skadeinsekter 

Eftersträva låg fuktnivå för att 
motverka angrepp. Årlig kontroll 
för att upptäcka ev. utvidgning 

Å 

Golv utanför dörr Rötskador Utbytes på sikt för att undvika 
personskador 

3 

Handtag på dörr Löst Fästes 1 

Exteriör 

Tak, vattenränna Naturligt slitage, uttjänt Utbytes. Nytt takmaterial bör 
diskuteras 

2 

Interiör Golv i binge Angrepp av 
skadeinsekter 

Eftersträva låg fuktnivå för att 
motverka angrepp. Årlig kontroll 
för att upptäcka ev. utvidgning. 
Ev. utbyte på sikt 

Å 

Installationer  God   

 
Kommentar: Vattenrännans tak har kort livslängd i nuvarande utförande varför en ny lösning 

bör diskuteras. Förslagsvis kan ett tjärstruket brädtak användas, lagt på under-
lagspapp och läkt. Detta ger bättre förutsättningar för löpande underhåll. 

 
 
3.1.8 Kvarnkammare 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Grund Hög marknivå Marken skall hållas undan från 
timret för att undvika rötskador 

1 

Timmer, i skarven 
mellan tak/vägg 

Rötskador, troligen 
läckage i underlags-
pappen, fuktigt 

Torvtaket håller fukten med 
rötskador som följd. Kräver tätt 
underlag för att inte fukten skall 
vandra in i timret. Nytt 
takmaterial bör diskuteras 

2 

Timmer, långvägg 
mot SO 

Angrepp av skade-
insekter, troligen äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Konstruktion 

Timmer, syll mot 
NV 

Rötskador, angrepp av 
skadeinsekter 

Se grund  

Timmer  Se konstruktion  Exteriör 

Tak Ojämnt fördelat Fördelas jämnt över hela taket, 
ev. utbytes. Nytt takmaterial bör 
diskuteras 

2 

Interiör Väggar  Se konstruktion  

Installationer  God   

 
Kommentar: Om torvtaket motiveras av byggnadens historia bör det renoveras. Om inte bör 

ett alternativ diskuteras. Förslagsvis kan ett pärttak användas vilket ansluter till 
skvaltkvarnen. 
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3.1.9 Trösklada med vandring 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, väggar 
mot NO och NV 

Angrepp av 
skadeinsekter, delvis 
troligen äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Timmer  Se konstruktion  

Timmer, under 
dörr 

Rötskador Ev. skarvas med timmer av hög 
kvalitet 

3 

Tak Naturligt slitage, uttjänt, 
delar saknas 

Kompletteras, utbytes på sikt. 
Nytt takmaterial bör diskuteras 

1 

Hängränna Tveksam lutning Lutning undersöks och ev. ökas 
för bättre avvattning 

1 

Exteriör 

Tak, stag till 
tröskvandring 

Uttjänt, saknas Utbytes, ersätts exempelvis med 
tjärade brädor utan papp och pärt 

2 

Interiör  God   

Installationer  God   

 
Kommentar: Se 3.1.2 Parstuga. Förslagsvis kan ett tjärstruket brädtak användas, lagt på 

underlagspapp och läkt. Detta ger bättre förutsättningar för löpande underhåll. 
 
 
3.1.10 Skomakeri 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion  God   

Exteriör Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Interiör Tak, rummets 
östra hörn 

Fuktskada, svamp/ 
mögelpåväxt 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning. Undersöks närmare i 
samband med takomläggning 

Å 

Installationer  God   

 
Kommentar: Byggnadens ålder bör styra valet av takmaterial. Ett begagnat lertegel, en- eller 

tvåkupigt på underlagspapp och läkt, fungerar lika bra som ett pärttak eller ett 
tjärstruket brädtak, lagt på underlagspapp och läkt. 
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3.1.11 Ängslada 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Grund Sättning i östra hörnet Lyfts och stabiliseras med nya 
stenar 

2 Konstruktion 

Timmer, allmänt Angrepp av skade-
insekter, delvis troligen 
äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Exteriör Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Interiör  God   

Installationer  God   

 
Kommentar: Byggnadens funktion och storlek bör styra valet av takmaterial. Förslagsvis 

kan ett pärttak användas. 
 
 
3.1.12 Fäbodstuga 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, allmänt Rötskador, angrepp av 
skadeinsekter, troligen 
äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Väggar  Se konstruktion  Exteriör 

Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Interiör Väggar  Se konstruktion  

Installationer  God   

 
Kommentar: Se 3.1.2 Parstuga. Förslagsvis kan ett tjärstruket brädtak användas, lagt på 

underlagspapp och läkt. Detta ger bättre förutsättningar för löpande underhåll. 
 
 
3.1.13 Stolphärbre 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Grund Hög marknivå Marken skall hållas undan från 
timret för att undvika rötskador 

1 

Tak Naturligt slitage Årlig kontroll för att upptäcka 
läckage. Bytes på sikt 

3 Exteriör 

Plank utanför dörr Naturligt slitage, ojämn Fästes, ev. utbytes för att undvika 
personskador 

1 

Interiör  God   

Installationer  God   
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3.1.14 Lada 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Grund Hög marknivå Marken skall hållas undan från 
timret för att undvika rötskador 

1 

Exteriör  God   

Interiör  God   

Installationer  God   

 
Kommentar: Byggnaden var något svår att inventera invändigt p.g.a. alla föremål. 
 
 
3.1.15 Kölna 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, syllar Angrepp av skade-
insekter, troligen äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Väggar  Se konstruktion  Exteriör 

Tak Normalt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Interiör  God   

Installationer  God   

 
Kommentar: Byggnadens ålder, funktion och storlek bör styra valet av takmaterial. 

Förslagsvis kan ett pärttak användas. 
 Byggnaden var något svår att inventera invändigt p.g.a. alla föremål. 
 
 
3.1.16 Fäbodlada 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, allmänt Angrepp av skade-
insekter, liten omfatt-
ning, delvis troligen 
äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Väggar  Se konstruktion  Exteriör 

Tak Naturligt slitage Utbytes på sikt 3 

Interiör  God   

Installationer  God   
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3.1.17 Ladugård 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Grund Hög marknivå Marken skall hållas undan från 
timret för att undvika rötskador 

1 Konstruktion 

Timmer, allmänt Rötskador, angrepp av 
skadeinsekter, delvis 
troligen äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Väggar  Se konstruktion  Exteriör 

Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Väggar  Se konstruktion  Interiör 

Allmänt Föremål och skräp på 
golvet gör att fukten 
stannar kvar i materialet 
med risk för rötskador 
som följd 

Rensa och plocka undan samt 
städa 

2 

Installationer  God   

 
Kommentar: Se 3.1.2 Parstuga. Förslagsvis kan ett tjärstruket brädtak användas, lagt på 

underlagspapp och läkt. Detta ger bättre förutsättningar för löpande underhåll. 
 Byggnaden var något svår att inventera invändigt p.g.a. alla föremål. 
 
 
3.1.18 Båthus 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion  God   

Exteriör Tak Naturligt slitage Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Väggar Angrepp av 
skadeinsekter, liten 
omfattning 

Årlig kontroll för att upptäcka 
utvidgning 

Å Interiör 

Tak Svamp-/mögelangrepp, 
ev. äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka 
utvidgning 

Å 

Installationer  God   

 
Kommentar: Båthusets relation till omkringliggande byggnader av samma höjd bör styra 

valet av takmaterial. Förslagsvis kan ett tjärstruket brädtak användas, lagt på 
underlagspapp och läkt. Detta ger bättre förutsättningar för löpande underhåll. 
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3.1.19 Smedja 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Grund Hög marknivå Marken skall hållas undan från 
timret för att undvika rötskador 

1 

Timmer, allmänt Rötskador, angrepp av 
skadeinsekter, delvis 
troligen äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Konstruktion 

Murstock Sprickor, sättningar Utförlig kontroll för att undvika 
rasrisk 

1 

Exteriör Väggar  Se konstruktion  

Golv Grävt hål Fylls igen för att undvika 
ytterligare sättningar i mur-
stocken samt risken för person-
skador 

1 Interiör 

Väggar  Se konstruktion  

Installationer  God   

 
 
3.1.20 Bastu 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, allmänt Angrepp av skade-
insekter, liten omfatt-
ning, delvis troligen 
äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Grund Hög marknivå Marken skall hållas undan från 
timret för att undvika rötskador 

1 Exteriör 

Tak Naturligt slitage, uttjänt Utbytes på sikt. Nytt takmaterial 
bör diskuteras 

2 

Interiör  God   

Installationer  God   

 
Kommentar: Byggnadens ålder, funktion och storlek bör styra valet av takmaterial. 

Förslagsvis kan ett tjärstruket brädtak användas, lagt på underlagspapp och 
läkt. Detta ger bättre förutsättningar för löpande underhåll. 

 Byggnaden var något svår att inventera invändigt p.g.a. alla föremål. 
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3.1.21 Transformator 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion  God   

Panel Trasiga brädor/påväxt av 
lavar 

Utbytes/skrapas 2 Exteriör 

Rödfärg Naturligt slitage Slamfärgas i samband med byte 
av trasiga panelbrädor 

2 

Interiör  God   

Installationer  God   

 
 
3.1.22 Spruthus 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Grund Brädbitarna har rört sig 
med risk för att 
byggnaden trillar av på 
sikt 

Brädbitarna ersätts med sten eller 
betongplattor 

2 

Rödfärg Naturligt slitage Slamfärgas 3 Exteriör 

Färg på portar Naturligt slitage Målas 3 

Interiör Golv Lösa brädor/bräda 
saknas 

Fästes/kompletteras för att 
undvika personskador 

1 

Installationer  God   

 
 
3.1.23 Dansbana 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Grund Hög marknivå Marken skall hållas undan från 
timret för att undvika rötskador 

1 

Grund 
scen/dansbana 

Sättningar Ev. ytterligare påbyggnader under 
för att lyfta delar som sjunkit 

3 

Konstruktion 

Timmer, södra 
väggen 

Små rötskador och 
mindre angrepp av 
skadeinsekter, delvis 
troligen äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Väggar  Se konstruktion  

Tak Trasiga pannor/ur läge/ 
skräp 

Lagas/läggs på plats/rensas 1 

Vindskivor/ 
vattbrädor 

Påväxt av lavar/naturligt 
slitage/saknas 

Bytes/nya sätts på plats 2 

Fotbrädor Fuktfläckar Underlagspappen och pannornas 
överhäng ses över för att få 
vattnet att rinna utanför fotbrädan 

2 

Exteriör 

Dansbana räcke Naturligt slitage/ 
rötskador på vissa delar 

Utbytes för att undvika 
personskador 

2 
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Interiör  God   

Installationer  God   

 
Kommentar: Takfotens konstruktion gör att vattnet rinner bakom snarare än utanför 

fotbrädan vilket riskerar att få fuktskador som följd. 
 Byggnaden var något svår att inventera invändigt p.g.a. alla föremål. 
 
 
3.1.24 Skolmuseum i Djurmo 

 Byggnadsdel Kondition Åtgärd Prioritet

Konstruktion Timmer, allmänt Små rötskador och 
mindre angrepp av 
skadeinsekter, troligen 
äldre 

Årlig kontroll för att upptäcka ev. 
utvidgning 

Å 

Tak Enstaka pannor ur läge Läggs på plats 1 

Rödfärg Naturligt slitage Slamfärgas 3 

Exteriör 

Fönster-/dörrfoder Naturligt slitage Målas 3 

Interiör  God   

Installationer  God   
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3.2 GENOMFÖRANDE 

3.2.1 Checklista 
Checklistan skall användas för att få en god överblick över respektive byggnads skick och 
behov av åtgärder. Kontrollen bör genomföras en gång per år. 
 
Checklistan är uppdelad i ett antal rubriker. Varje byggnad redovisas separat, och på samma 
sätt som i skadeinventeringen kontrolleras byggnadens delar utifrån Konstruktion, Exteriör, 
Interiör och Installationer. Byggnadsdel berättar vilken del av byggnaden som skall 
kontrolleras. Åtgärd beskriver vilken typ av kontroll som skall göras. När kontrollen är utförd 
noteras detta med datum och signatur under Kontroll utförd och Ansvarig kontrollant. 
 
Användningen av checklistan sker enklast genom att hela underhålls- och åtgärdsprogrammet 
tas med vid kontrollen. Efter att respektive byggnad kontrollerats noteras detta i checklistan 
och signeras. Om kontrollen medför upptäckten av en skada som kräver åtgärd, noteras detta i 
Åtgärdslistan. Likaså noteras slitage som bedöms kräva normalt underhåll i åtgärdslistan. 
Underhållsåtgärderna skall inte noteras som akuta utan istället vara underlag för planering av 
framtida insatser. Detta förklaras närmare under följande rubrik, 3.2.2 Åtgärdslista. 
 
Checklistan och skadeinventeringen följer till största del samma upplägg. Rubrikerna 
Byggnadsdel och Åtgärd svarar mot varandra men inte Kondition och Prioritet som saknas i 
checklistan. Under dessa rubriker redovisas byggnadsdelens skick vid inventeringstillfället, 
vilket ligger till grund för åtgärder och prioritet och redovisas därför inte ytterligare i 
checklistan. Även indelningen av byggnaden i Konstruktion, Exteriör, Interiör och 
Installationer följer skadeinventeringen. I checklistan finns en sammanfattning av de begrepp 
som används. 
 
 
3.2.2 Åtgärdslista 
Åtgärdslistan skall användas för att planera och genomföra åtgärder. De behov som upptäcks 
vid kontrollen enligt checklistan noteras på åtgärdslistan för att ge en bild av arbetets 
omfattning. På åtgärdslistan noteras såväl akuta behov som normala underhållsåtgärder. 
Under rubriken Prioritet anges om åtgärder skall vidtas akut, inom 1-3 år eller 3-5 år. 
Åtgärden kan även vara årligen återkommande och markeras då med ett Å. 
 
Åtgärdslistan är, liksom checklistan, uppdelad i ett antal rubriker. Till skillnad från 
checklistan sammanfattas hela byggnaden under en lista för respektive byggnad. Den del som 
är aktuell för åtgärd noteras under Byggnadsdel. Skada eller underhållsbehov beskriver vad 
som skall åtgärdas. Skadan noterad berättar när noteringen gjordes. Skadan noterad av 
berättar vem som noterat skadan eller behovet. Prioritet beskriver inom vilken tid åtgärden 
skall utföras. Myndighetskontakt berättar om kontakt med berörd myndighet tagits för 
tillståndspliktiga åtgärder. Föreslagen åtgärd beskriver hur arbetet skall göras. Åtgärd utförd 
av berättar vem som gjort arbetet. Slutbesiktning berättar när arbetet avslutades. Åtgärd 
besiktigad av länsmuseet berättar om och när Dalarnas museum besiktigat utfört arbete. I 
åtgärdslistan finns en sammanfattning av de begrepp som används. 
 
Användningen av åtgärdslistan sker enklast genom att hela underhålls- och åtgärdsprogram-
met tas med i arbetet. Skador och underhållsbehov som upptäcks vid kontroll enligt 
Checklistan noteras då direkt på åtgärdslistan. Handlar det om underhållsåtgärder skall dessa 
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ej noteras som akuta. Endast skador bedöms kräva akuta åtgärder, vilka givetvis kan innefatta 
långt gånget eftersatt underhåll. Underhållsåtgärder anges istället med den tid inom vilken 
åtgärden skall vidtas, det vill säga prioritet 2 eller 3. I listan anges vilken byggnadsdel som 
avses samt när noteringen gjordes, därefter skall åtgärder planeras och utföras innan de 
slutligen besiktigas och stryks från listan. Detta gäller såväl akuta behov som normala 
underhållsåtgärder. Kom ihåg att det är viktigt att berörda myndigheter kontaktas vid 
åtgärder som kräver tillstånd! 
 
Beskrivningen av Skada eller underhållsbehov samt Föreslagen åtgärd skall hållas kort och 
summarisk, mer utförlig beskrivning görs i projekteringen och dokumentationen av arbetet. 
 
Åtgärdslistans upplägg är avsett att skapa en tydlig historik över utförda och ännu ej utförda 
åtgärder vilket gör det möjligt att se vad som gjorts eller skall göras, när det gjordes och av 
vem. Använda listor skall således sitta kvar i pärmen för att fungera som referensmaterial. 
Kopior av ifyllda åtgärdslistor skall efter avslutade arbeten skickas till Dalarnas museum, 
Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Gagnefs kommun, Länsstyrelsen Dalarna samt 
Länsmuseet Gävleborg. 
 
Kom ihåg att fotodokumentera byggnadsdelen såväl innan som under och efter utförda 
arbeten! 
 
 
3.2.3 Check- och åtgärdslistornas tillämpning 
Listorna är skapade för att fungera som ett verktyg i underhållet av hembygdsgårdens 
byggnader. Genom att rutinmässigt gå igenom checklistans poster erhålls en god överblick 
över behoven av åtgärder, vilket möjliggör planering av arbetet i god tid. Dessutom undanröjs 
potentiella problem som en konsekvens av eftersatta underhållsåtgärder genom rensning av 
hängrännor, nedklippning av gräs och sly med mera. Listorna är också avsedda att fungera 
som dokumentation av utförda arbeten, något som gör att uppföljningen blir enkel och 
oberoende av vem som för tillfället är ansvarig för hembygdsgårdens skötsel. 
 
Ambitionsnivån på arbetet med underhålls- och åtgärdsprogrammet bör vara hög, men utan 
krav på professionell kunskap. Det viktiga är att upptäcka och notera skador och behov för att 
undvika framtida problem. Formuleringarna i åtgärdslistan skall hållas korta och direkta. 
Utförligare beskrivningar görs av fackmän i nästa steg då arbetsinsatserna skall projekteras. 
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3.3 UTFÖRANDE AV ÅTGÄRD 

3.3.1 Rådgivning 
Länsmuserna har som uppdrag att regionalt verka som rådgivande instans i frågor kring 
byggnadsvård. Rådgivningen är i regel kostnadsfri vid första besöket men kan även göras per 
telefon beroende på omfattning. Detta är en möjlighet som väl bör utnyttjas i hembygdsföre-
ningens arbete med underhållet av sina byggnader. I samband med utökade undersökningar av 
skador och behov enligt åtgärdslistan bör länsmuseet kontaktas för rådgivning. Museet kan 
även bidra med namn på företag med erfarenhet av kulturhistoriskt intressant bebyggelse då 
arbete skall utföras. Generellt bör länsmuseet ses som en tillgång och naturlig samarbetspart-
ner i underhållsarbetet, med god inblick i allt från gårdens historik, lämpliga åtgärder och 
hantverkare till bidragsmöjligheter och lagstiftning. 
 
Adress: Dalarnas museum, Box 22, 791 21 Falun; Telefon: 023-76 55 00 
Hemsida: www.dalarnasmuseum.se 
 
Länsmuseet Gävleborg kan också kontaktas för rådgivning och frågor kring underhålls- och 
åtgärdsprogrammet. 
 
Adress: Länsmuseet Gävleborg, Box 746, 801 28 Gävle, Telefon: 026-65 56 00 
Hemsida: www.lansmuseetgavleborg.se 
 
 
3.3.2 Projektering 
Detta underhålls- och åtgärdsprogram är till för att på ett tidigt stadium upptäcka behovet av 
nödvändiga insatser. Avsikten är att arbetet ska kunna planeras i god tid för att säkra finansie-
ring och ett tillfredställande resultat. God framförhållning krävs också då vissa arbeten är 
bygglovpliktiga, vilket innebär att kommunen måste kontaktas. Det samma gäller om byggna-
den är byggnadsminnesförklarad, då måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Vid åtgärdernas 
utförande måste lämplig fackkunskap anlitas för en komplett åtgärdsbeskrivning. Detta måste 
ske då synbara mindre skador kan dölja större och allvarligare skador som inte kan upptäckas 
utan mer omfattande undersökningar. Länsmuseet Gävleborg har ett stort kontaktnät med 
hantverkare runt om i landskapet, hantverkare som utfört arbeten med dokumenterat goda 
resultat. Hembygdsföreningen bör alltid begära in referensobjekt från hantverkare som 
kontaktas för kommande arbeten. Det kan vara lämpligt att låta fler än en firma bedöma och 
beräkna de kommande arbetena eftersom olika firmor kan bedöma åtgärderna på skilda sätt. 
Av den anledningen kan även slutsumman variera. Det är viktigt att se på de beräknade 
arbetenas omfattning, tid, material och metoder, och väga in detta i slutsumman. God 
byggnadsvård präglas av långsiktigt tänkande, rätt metoder och material samt respekt för 
byggnadens värden och historien den berättar. Tänk på att vissa arbeten, exempelvis 
fönsterrenovering, omläggning av spåntak, murningsarbeten och målning, ofta är av stort 
intresse för allmänheten. Utnyttja dessa tillfällen för att arrangera workshops där deltagarna 
får lära sig hantverket samtidigt som de gör en insats för hembygdsföreningen. Likaså kan det 
vara en möjlighet att hålla öppet hus där såväl hembygdsgården som hantverket visas. 
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3.3.3 Finansiering 
Generellt bör alla arbeten föregås av en väl underbyggd kostnadsberäkning. Större arbeten 
kräver kanske även att bidrag söks samt att flera entreprenörer tillfrågas. För att möjliggöra 
eventuell finansiering från någon stiftelse, kommunen, länsstyrelsen, staten eller EU måste 
kostnadsberäkningen och planeringen av arbetet göras med god framförhållning. Viktigt i 
dessa sammanhang är att samtliga kostnader tas med i beräkningen; etableringskostnader, 
resor, eventuella traktamenten, städning, el, vatten, eventuella tilläggsarbeten med mera. Kom 
ihåg att som uppdragsgivare är hembygdsföreningen skyldig att kontrollera att det aktuella 
företaget innehar F-skattsedel. När beslut har fattats om vilket företag som skall utföra arbetet 
skall betalningsvillkoren tydligt framgå. 
 
Stiftelser 
Medel avsedda för kultur finns att söka från olika stiftelser. Stiftelsernas tillgångar och regel-
verk styr storleken på de medel som går att söka, vilket innebär skiftande möjligheter till 
utdelning. Stiftelsernas regelverk styr även vad som går att söka medel för, vilket medför att 
endast vissa kan bli aktuella för hembygdsföreningen. Information om vilka stiftelser som 
finns samt vilka regler som gäller fås hos Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023-810 00, eller på 
internet www.stiftelser.lst.se. Även Sveriges hembygdsförbund har uppgifter om stiftelser 
med möjlighet för hembygdsföreningen att söka medel från. Datum för sista ansökningsdag 
skiftar beroende på stiftelse. 
 
Kommunala bidrag 
Det finns inget gemensamt regelverk för hur bidrag till kommunernas föreningar skall 
fördelas, detta ansvar ligger på respektive kommun och ser därför olika ut. Bidragen är dock 
begränsade och delas oftast med övriga föreningar inom exempelvis idrotten. Uppdelningen 
av bidragen ser olika ut inom respektive kommun, men generellt prioriteras de löpande 
utgifterna såsom hyror, uppvärmning, underhåll, försäkringar, arrende, sophämtning, 
snöröjning, vaktmästeri etc. Bidrag till kostnadskrävande investeringar finns men dessa är 
starkt knutna till den ekonomiska situationen. För att få svar på rådande förutsättningar bör 
aktuell kommun kontaktas. Datum för sista ansökningsdag skiftar beroende på typ av bidrag. 
 
Statliga bidrag 
Länsstyrelsen har bland annat som uppgift att fördela medel för vård av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Dessa medel utgår från Riksantikvarieämbetet på central nivå och för-
delas på landets länsstyrelser efter äskande baserat på länets totala behov. Således konkurrerar 
hembygdsföreningen med privata fastighetsägare och föreningar över hela länet. Arbetet sköts 
av länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som även ger information om förutsättningar och ansökan. 
Ansökan för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan lämnas in under hela året. 
Länsstyrelsen har även som uppgift att fördela landsbygdstöd till områden utanför landets 
tätorter. Detta stöd är uppdelat på flera olika områden, avsedda att stödja odlingslandskapet 
såväl som landsbygdens övriga miljöer, vilket kan vara till gagn för hembygdsföreningen. 
Information fås hos länsstyrelsen. 
 
Via Boverket är det möjligt att söka statliga medel för ickestatliga kulturlokaler och allmänna 
samlingslokaler. Dessa bidrag riktar sig mot standardhöjande reparationer, om- och nybygg-
nad, handikappanpassning med mera. Staten avsätter varje år en summa för ändamålet och 
ansökan skall lämnas in senast i september eller december beroende på bidrag. Mer informa-
tion kan fås hos Boverket, telefon 0455-35 30 00, eller på internet www.boverket.se. 
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EU-medel 
Olika program inom EU medför ekonomiska bidragsmöjligheter för hembygdsföreningen. 
Ansökan och kraven för att medel skall erhållas är dessvärre ofta omfattande vilket gör denna 
möjlighet betydligt mer komplicerad än övriga. Satsningarna kan vara fleråriga och ger därför 
möjlighet till stora projekt som löper över 1-3 år. Information kan fås hos kommunens EU-
samordnare eller länsstyrelsen. Datum för sista ansökan skiftar beroende på program. 
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