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Redigerad skärmdump från Bebyggelseregistret. Vallösa kyrka ligger i Sjörups socken, Ystads kommun. Vallösa ligger 
nordväst om Ystad.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Efter några års bortprioritering var det äntligen dags för Vallösa kyrka att få en 

välbehövlig utvändig renovering.  

Kyrkans fasad rengjorde, putslagades och avfärgades Fogningen på naturs-

tensmuren åtgärdades. Fönster och dörrar målades Den största åtgärden som 

gjordes var dock att byta den befintliga plåtläggningen på kyrkan till en ny. Den 

nya plåtläggningen skulle göras med Reihnzink, men en fråga uppkom i samband 

med planläggningen. Var det så att det liggande taket var original från kyrkans 

uppförande? Efter att rivning påbörjats stod det klart att så var fallet. På den lig-

gande takplåten fanns stämplar från äldre galvaniserigs bolag. Metod och utfö-

rande överensstämmde även med en äldre taktäckning. Efter rivning och doku-

mentering kläddes taket med papp, läckt och ny Reihnzink plåt. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Vallösa kyrka 
Socken   Sjörup, 1335 
Kommun   Ystad 
Arbetshandlingar 2012-07-30, Ponnert arkitekter AB 

2014-10-15, Danewids ingenjörsbyrå 
Länsstyrelsens diarienummer 2012-10-26, 433-17751-12 

Regionmuseets diarienummer L12.30-35-15, 1335 
Byggherre/beställare Ljunits församling 
Entreprenör   Rose Bergströms och son AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Linn Ljunggren  
Byggnadstid 2015-01-15 
Slutbesiktning 2015-11-05 
Bidrag Kyrkoantikvariskt ersättning 
Rapport granskad av Kerstin Börjesson 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Efter längre diskussioner rörande uppförande av en större kyrka i Sjörups socken 

togs beslutet att istället för att bygga på Sjörups gamla kyrka, uppföra en ny i 

Vallösa. Förslag till ny kyrka utfördes av arkitekt Hans Möller i Ystad. Kyrkan 

uppfördes med kilade gråstenar. Dekorativa detaljer såsom gesimser, pilastrar 

samt dörr- och fönsteromfattningar murades med tegel. Tegelomfattningar m.m. 

putsades och avfärgades med kalkfärg. Taket lades med galvaniserad plåt och 

fönstren utfördes av gjutjärn med klarglas. 

Invändigt slogs det valv och väggen gjordes slätputsad och avfärgad med 

kalk. Kyrkan fick en ekådrad inredning och öppna bänkar. 
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År 1938 målades kyrkans tak om med en ”blyvittsfärg”. Det monterades även 

åskskyddsanläggning på taket. Kyrkan fick en utvändig upprustning år 1951 med 

putslagningar och ommålning av taket med linolja. Några år senare kalkavfärga-

des fasaden.  

År 1960-62 skedde en större in- och utvändig renovering ledd av Eiler 

Graebe. Utvändiga ytor och taket målades, nya dörrar tillverkades. Kyrkan dräne-

rades in- och utvändigt. Man renoverade gjutjärnfönstren och avvattningsystemet 

sågs över och renoverades. Kyrkan fick ännu en upprustning år 1981 med utvän-

dig avfärgning och putslagningar. Efter detta har inga större förändringar skett 

utvändigt på kyrkan.  

Taket 

Det fanns misstankar om att kyrkans tak var ursprungligt, vilket innebar att taket 

på långhuset (förutom delreperationen) inte hade bytts sedan uppförandet på 

1800-talets slut. Enligt muntliga källor ska dock torntaket ha lagats och bytts nå-

gon gång under 1970-talet. Det skedde även en akut plåtlagning år 2011. Under 

rivningsarbetet framkom även en plåt med datum från 1985. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 
Vallösa kyrka skyddas som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen. Detta 
innebär enligt KMLs 4 kap. 2 § ”Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och under-
hållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseendes och karaktär inte 
förvanskas.” 

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Kyrkans tak hade skador från regn, blåst och snö. Efter en storm hade taket del-

reparerats vilket syntes tydlig på långhuset, intill tornet. Takplåten var rostig och 

färgen höll på att flagna. Det fanns brister med kyrkans avvattningssystem, ränn-

krokarna böjdes ner vid belastning av t.ex. snö. Avvattningssystemet på tornet 

och ner på långhuset var inte bra och hade en klumpig placering, den behövde 

korrigeras och anpassas bättre. Där fanns hål i avvattningssystemet på tornet. 

En del av vindflöjet på tornet hade lossnat och ramlat ner, men hade tagits 

tillvara på.  

I tonspirans ytterkanter förekom mindre läckage. Intill vinkelrännorna på 

korsarmarna och långhuset fanns det rötskador på panelen. På gavlarna drev det 

in nederbörd på vinden vilket hade orsakat skador på taklaget. 

Avfärgningen på kyrkan var sliten, framförallt på tornet. Det fanns putsska-

dor spridda över fasaden. Vid plåtuppdragningar hade putsen släppt. Delar av 

fogen på naturstensmurverket hade börjat lossna. På sockeln var färgen mycket 

sliten. 
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Fönstrens masverk behövde lagas, de var rostiga och riskerade att börja spränga i 

murverksstommen. Färg och kitt hade börjat flagna av. Avtäckningen på strävpe-

larna höll på att lossna.  

 

Utförda åtgärder 

Taket 
På kyrkans torn, långhus, kor och absid revs plåtläggningen i sin helhet. Efter 

detta sattes det ny takpapp och läkt på kyrkan.  

Skivdelningen på den nya plåten gjordes likt den tidigare, dock sattes den 

nya plåten med en dubbelfals istället för enkelfals. På några fåtal platser sattes 

plåten med enkelfals. Hängskivor gjordes likt befintligt. Ståndskivorna gjordes 

med putskant. 

Som ny takläggning på kyrkans användes titanlegerad Rheinzink med en 

förpatinerad yta. Plåten lämnades omålad. Fästbläck och klammer som användes 

var rostfria.  

Takstolen 

Det fanns en del rötskadat virke som åtgärdades under renoveringen av kyrkan. 

Kyrkan var i behov av en renovering. Utsidan var sliten från väder och vind skador hade orsakats av den 
bristfälliga avvattningen på kyrkan.  
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Under tre av vinkelrännorna på långhuset fick det lagas sparrar (NV, SV och SÖ 

vädersträcken). Det nya träet skarvades in. Skadat undertak av brädor byttes.  

Takstolsdelarna rengjordes även från smuts för att de inte skulle ta skada. Som 

lagningsvirke använde man kärnfuru.  

På tornets spirstock gjordes lagningar genom att skarva in nytt virke. Det 

nya träet förstärktes med hjälp av järn som spändes fast. Toppen på spirstocken 

var väldigt illa rötskadad. På torntaklaget ersattes tre remstycken och en sparre 

lagades genom skarvning. På tornspiran åtgärdades nio stycken sparrar. 

Fasaden 

Puts, fog och avfärgning 

Kyrkans puts och naturstensmurverk hade stora skador orsakade av kyrkans 

bristfälliga avvattningssystem. 

På kyrkans putsade delar gjorde lagningar. Alla de putsadeytorna på fasaden 

rengjorde försiktigt med lågtrycksblästring. På områden där det behövdes borsta-

des putsen bort. Putsen slogs på med slev. Efteråt målades de putsade områdena 

med en vit KEIM silikatfärg. Lagningar gjordes med hydraulisk kalkputs. Puts-

ningen skedde i två omgångar.  

På naturstensmurverket höggs skadad/lös fog ner. På ett område (västra si-

dan) släppte även en av naturstenarna, den murades tillbaka igen och återplacera-

des i sin originalposition. För att få bort växtlighet från naturstenarna användes 

en grov borste. Fogning gjordes med en något gråpigmenterad fog av NHL bruk. 

Kyrkans krönkorsen hade inget järn i sig som man ursprungligen hade trott. Det 

fanns därför ingen stor risk för frostsprängningar. De mindre sprickor som fanns 

lagades med bruk. 

Även kyrkans sockel målades.  

Delar av taklaget fick åtgärdas efter att rötskador hade upptäckts. Även del av råsponten fick ersättas. 
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Fönstren, dörrar och luckor 

På kyrkans fönster skrapades lös färg, rost och lös kitt bort med hjälp av en stål-

borste. Efter detta tvättades de med målarsoda. När de var rena målades de med 

rostskyddsgrund och kulör likt befintligt med linoljefärg.  

På dörren slipades lös färg bort och sedan grundades de med linoljefärg. 

Efter detta gjordes målning med linoljefärg som täckmålning, kulör likt befintligt. 

Tornluckorna slipades även för att få bort lös färg. Panelen grundades med 

linolja och målades med linoljefärg.  

Stora områden av fasaden hade tidigare lagat med ett hårt bruk fastslogs när renoveringen påbörjades. 
Fasaden rengjordes, lagades och avfärgades.  

Två avtäckningar på strävpelarna var så pass illa att de fick gjutas om. 
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Avtäckningen på strävpelarna var på områden på den västra sidan så illa att de 

fick gjutas om i sin helhet. Detta gjordes med betong. Hade de fått vara kvar i 

befintligt tillstånd hade de kasat ner.  

Avvattning 
Avvattningssystemet på kyrkan byttes för att det skulle passa ihop med den nya 

plåtläggningen på kyrkotaket. Rännorna behövde även bytas då fallet på dem inte 

var bra, speciellt på tornet. I hängrännorna fanns stora hål där vattenflödet hade 

förstört dem. På tornet fick avvattningsystemt ett nytt utförande än tidigare, och 

det lades även till en hängränna för att bättre ta hand om regnvattnet.  

Takfotsutsprången gjordes av rostfriplåt med en rak kant.  

Nya i zink med infästningar och svep sattes. Nya stuprör hade samma di-

mension som de befintliga.  

Tornspiran 
Tornets vindfölje fick tas ner för att åtgärdas. Den täckande kulan som satt på 

botten av vindföljen hade tidigare varit en del av täckskiktet och fylld med trä. Då 

detta inte var en bra lösning och lämnat skador på korset gjordes om kulan om i 

plåt. Karaktären blev därför oförändrad, men med en bättre teknisk standard.  

På stommen av vindföljen sattes nya droppnäsor. Tornspiran förstärktes 

även med bly mellan zinkplåten och droppnäsan. Bly monterades som slitlager.  

Vid en storm hade en del av vindflöljen ramlat av. Den hittats och togs tillvara på 

för att sedan återmonteras. I samband med återmonteringe gjordes den rörlig 

igen så den kunde följa vinden. Spiran blästrades rent från rost, skyddsmålades 

och monterades tillbaka med rostfria-syrafasta infästningar.  

Det fanns stora hål i avvattningssystemet på kyrkan eftersom det hade haft dåligt fall under längre tid. En 
hängränna lades till, och materialet byttes till Rheinzink för att fungera ihop med det nya taket. 
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Iakttagelser under restaureringen 
Vid avsyning av kyrkans fasad gick det att de att kyrkan varit gulmålad vid något 
tillfälle. Under det yttre färgskitet fanns även några områden med en mörkare och 
en ljusare grå nyans (se bild i bildbilagan). Den gula nyansen kunde ses på flera 
områden på omfattningarna och är det äldsta färskitet, medan de grå kulörerna 
endast har sett på ett fåtal områden runt fönstren. Färgen syntes på ett flertal 
ställe på kyrkan. 

Dokumentering plåten 

Takplåt är ett material som använts under många hundra år. Men det var med 

1800-talets industrialisering som det verkligen fick en stor utbredning. Järnplåten 

med falsning konturerade ut de smidda takplåtarna. Det var även ett billigare al-

ternativ i jämförelse med koppartak. Metoden och materialet var väldigt populär 

under 1800-taletys slut. Längre bak köptes galvaniserat plåt från England, men i 

mitten/slutet av 1800-talet började det även produceras i Sverige efter att meto-

den för förzinkning kom hit.  

Ovansida, från absidtaket Undersidan, från absidtaket Falsningen, absidtaks del 

Plåtstämpel, absidtaksplåt Annan plåt med stämpel och 
nummer 

Skriven text på en plåt 

Skriven text på plåt från lågdelen intill tornet.  
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Stora delar av den befintliga taktäckningen på Vallösa kyrkas långhus, kor och 

absid var troligast från kyrkans uppförande. Torntaksplåten var yngre. De lagade 

delarna syntes tydligt ovanifrån då deras kulör skiljde sig från den övriga plåten. 

Originalplåten var lagd med enkelfals, den metod som användes under 1800-talet. 

Måtten för plåten var 60x120 cm vilket var ett standardmått för galvaniserad plåt 

från slutet av 1800-talet. Vallösas tak var lagd med ståndfals. Även skivtäckningen 

på Vallösa var tidstypisk för 1800-talet. Den började användas mer mot slutet och 

kring sekelskiftet 1900-tal. Plåten hade ingen underliggande papp. Det var tidigare 

vanligt att man lade plåttak direkt på träunderlaget eftersom plåten i sig hade en 

bra hållbarhet. Underlaget som plåten låg på var råspont. Eftersom plåten i sig 

var så hållbar gjorde det ofta inte något om det fanns springor i råsponten. 

Springor i underbrädningen var tidigare vanlig för att fungera som luftning till 

plåten.   

De skador som syntes på plåten var tydligt att de hade kommit från att snö 

legat kvar på taket under perioder. Det syntes även att det hade blivit skador av 

att plåten legat mot träunderlaget och därför skapat underliggande kondens. 

Träytorna var på vissa ställen rödskadade och det var även rostiga plåtar på taket. 

Med tanke på hur länge taket hade legat var det inte underligt att skador som 

dessa hade uppstått. 

Två stämplar hittades, båda två var för ”Galvaniserings aktiebolag Carls-

krona”. Företaget ska ha varit den första fabriken till att producera denna typ av 

plåt i Sverige. Från denna fabrik skapades sedan ett annat företag som hette 

”Carlskrona nya galvaniserings fabrik” startat av den tidigare arbetschefen Gustaf  

Andersson.  Företaget var aktivt i slutet av 1800-talet. Det fanns även en plåt som 

visar på en lagning från år 1985. Det fanns inte nämnt i underhållsplanen och 

visar därför att det skett fler lagningar än den från 2011. 

Redigerad bild (för att visa annonsen i sin helhet) från Blekings-posten. Från KBs öppna digitala arkiv. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 
Ursprungligen skulle fasaden målas med en kalkfärg. Men efter att ha gått över 
hela fasaden märktes det att det fanns många och stora ytor lagade med ett myck-
et hårt bruk. Om man hade målat med kalkfärg på detta hade färgen inte fäst på 
putsen undertill och fasaden hade blivit flammig och fläckig. I samtal med Läns-
styrelsen tog beslutet att istället använda en silikatfärg (vilket bekräftades i mail 
2015-05-26). Det gjordes olika färgprover, och nyansen som valdes var en vit 
med en något gul underton. Detta för att fasaden inte skulle bli för lysande vit, 
och eftersom taket ny hade en kall metallisk färg ville man ljusa upp det hela mer.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Den utvändiga renoveringen av Vallösa kyrka har skett i enlighet med arbetshand-

lingarna och länsstyrelsens beslut.  

De renoveringsarbeten som gjorts på Vallösa kyrka har först och främst va-

rit av underhållskaraktär. Takbyte, fasadrenovering med ny avfärgning har skett i 

enlighet med kyrkans lagliga skydd då dess karaktär inte har förvanskats. 

Arbetena har utförts på ett för byggnaden och dess material anpassat sätt. 

De olika momenten har hantverkarmässigt genomförts väl.  

Då kyrkans exteriör varit i dåligt skick under flera år fick den en välbehövlig och 

noggrann upprustning.  

Taket var i behov av en renovering och det utförda arbetet bidrar nu till att för-

länga bevarandet av kyrkan.  

Renoveringen gav även upphov till nya kunskaper såsom att det tidigare taket var 

ursprungligt. Den följde den tiden metoder och form. Det visade även att det 

hade skett en lagning av taket under 1985, vilket inte stod nämn i vård- och un-

derhållsplanen.  

2015-12-11 

Linn Ljunggren 

Vallösa kyrkas maskott 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 
 

2010-02-18  Vård och underhållsplan Vallösa kyrka 

2012-07-2012 Tillståndshandlingar, Ponnert arkitekter AB 

2012-10-26  Beslut, Länsstyrelsen Skåne 

2014-10-14  Arbetsbeskrivning, Danewids ingenjörsbyrå AB 

2014-10-15  PM nr 1, Danewids ingenjörsbyrå AB 

2015-03-12  Byggmötesprotokoll nr 3, Danewids ingenjörsbyrå AB 

2015-04-02  Mailkorrespondens, Agnes Kempe 

2015-04-16  Byggmötesprotokoll nr 4, Danewids ingenjörsbyrå AB 

2015-05-21  Byggmötesprotokoll nr 5, Danewids ingenjörsbyrå AB 

2015-05-26  Mailkorrespondens, Agnes Kempe 

2015-07-01  Byggmötesprotokoll nr 6, Danewids ingenjörsbyrå AB 

2015-11-06  Intyg, Linn Ljunggren Regionmuseet Kristianstad  

 

 

 

Källor 

KBs digitala arkiv 

Blekingeposten Datum; 1873-08-12 

 

Carlskrona nya galvaniserings-fabrik - Om förzinkad (s.k. galvaniserad) jernplåt 

och förblyad jernplåt som taktäckningsmateriel [Elektronisk resurs]. - 1890
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Bildbilagor 

  

Taket utveckling. I början låg det mesta av den ursprungliga taktäckningen kvar. Den var målad i en grön 
kulör. Plåten revs och visade att plåten legat direkt på underbrädningen. För den nya taktäckningen lades 
papp och läkt. Efter detta lades den nya plåten på vilket var av Rheinzink.  

Närmare detaljer på utvecklingen av plåtläggningen. Skivtäckningen lades som det tidigare taket.  
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Kyrkspirans utveckling. Vindföljen fick tas ner och renoveras, en del av den hade lossnat och återplaceras. I 
spiran fanns det mycket rötskadat trä. Det mesta av toppen på spiran fick skarvas in med nytt trä. Den fick 
även förstärkas med järn. Resultatet blev vackert och hållbart med ett vindfölje som kunde följa blåsten. 
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Olika kulörtester som gjordes under arbetets gång. T.v putsade områden och t.h på naturstensmuren. 

T.v de nyligen renoverade tornluckorna, t.h ny plåtning på tornluckornas solbänkar. 

Nymålad sockel. 

Färgkarta över de olika färglagren som fanns på Vallösa kyrkas putsade områden.  
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7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och 

Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 



 
 

 

49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 

2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
56. Gustav Adolfs kyrka – utvändig renovering, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2015 
57. Lomma kyrka – upprustning av kontreforer, Lomma sn, AM, Petter Jansson, 2014-15 
58. Bara kyrka – invändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
59. Bara kyrka – utvändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
60. Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg – utvändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
61. Kviinge kyrka, renovering av torntak, Kviinge sn, AM, Petter Jansson 2015 
62. Odarslövs kyrka, renovering av torntak, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2015 
63. Stora Råby kyrka, installation av värmepump mm, Stora Råby sn, AM, Petter Jansson 2014-15 
64. Vallösa kyrka - utvändig renovering, Sjörup sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 



 

 


