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Blekinge län, Nättraby ungefärligt markerat. 

Del av Nättraby socken, Villa Fehr markerad. 
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Inledning 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har blivit anlitade av Karls-
krona kommun, via Blekinge museum, att genomföra en antikvarisk undersök-
ning av Villa Fehr med tillhörande ekonomibyggnad, park och dammanläggning. 
Frågeställningen innefattar följande: 

• Byggnadernas status 
• Möjlighet till bevarande 
• Åtgärdsbehov 
• Kulturhistorisk värdering  

 
Under fältarbetet, som utfördes 2015-04-14, kunde det konstateras att ytterligare 
en byggnad, kallad trädgårdsmästarbostaden, bör innefattas av arbetet – detta 
eftersom den utgör en viktig förbindelselänk mellan de övriga byggnaderna. Då 
byggnaden inte ingår i beställningen nämns den översiktligt i den löpande texten 
under Kulturhistorisk värdering.  
     Vad gäller punkten Åtgärdsbehov redogörs för initiala behov som, sett ur an-
tikvarisk synvinkel, bidrar till att säkra byggnaderna exteriört – inte skapa stan-
dardförbättring. Ej heller ingår bedömning av VVS och elektricitet. 
     Under arbetets gång kunde det noteras – i tillgängligt arkivmaterial – att olika 
årtal anges vad gäller om- och tillbyggnad av Villa Fehr (årtal för ombyggnad 
anges till både 1909, 1911 och 1919). Då det inte ingår någon byggnadshistorisk 
utredning inom ramen för uppdraget, går det därför inte att ange några exakta 
tidsangivelser i detta skede.  
     Generellt sett innefattar arbetet de exteriöra delarna, men i de fall det anses 
nödvändigt för uppdraget berörs även interiöra partier. 
     Av lästekniska skäl används de väderstreck som dominerar, exempelvis anges 
söder om byggnad är orienterad i sydsydvästlig riktning. 
     Som upplysning ska kort nämnas att anläggningen ursprungligen ägdes av fab-
rikör Per Phalén, som startade en läderfabrik på platsen i slutet av 1800-talet. Fas-
tigheten såldes sedermera på exekutiv auktion till Hjortsberga med flera socknars 
sparbank, därefter köptes den av konsthandlaren Knut Fehr omkring 1935.   

Administrativa uppgifter 
Objekt Villa Fehr inkl. ekonomibyggnad, park och 

damm belägna inom Nättraby 6:16 
Socken   Nättraby 
Kommun   Karlskrona 
Regionmuseets diarienummer Ö12.20-128-15 
Beställare Karlskrona kommun, Stadsbyggnadskon-

toret genom Ola Swärdh 
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Fig. 1. Plan över undersökt område. Orange färg markerar aktuella byggnader och grått mar-
kerar terrass och damm. Gult markerar häckplantering (naverlönn). Hänvisning till siffrorna 
finns i den löpande texten. 

Nuvarande status 

Villa Fehr 
Den norra – och ursprungliga – byggnadskroppen är uppförd under perioden 
1812–1860-talet, och den södra tillbyggnaden omkring 1910 (genom försorg av 
fabrikör Per Phalén). I samband med södra tillbyggnaden har även åtgärder ut-
förts på norra delen, där bland annat taket omgestaltats och fönstren sannolikt 
bytts. Stilmässigt har byggnaden till sitt yttre då fått en stram prägel av jugend, 
med en dragning mot nationalromantik (borträknat sentida tillbyggda entrépartier 
etc). Interiören har en friare nyklassicistisk stil, möjligtvis med en svag ton av ju-
gend. Hela takkonstruktionen är av mansardtyp, täckt med enkupiga röda tegel-
pannor. 
     Byggnaden i sig är gediget uppförd, både vad gäller stengrund, husstomme av 
timmer (inkl. takkonstruktion), interiöra dekorationsdetaljer och snickerier. Spe-
ciellt bör nämnas södra tillbyggnadens påkostade och högkvalitativa träinredning, 
vilken håller en nationell klass. I dagsläget är samtliga fasader täckta med avfär-
gade eternitskivor, vilka döljer en ursprunglig gulfärgad kalkputs. 
     Terrassen som ansluter till södra fasaden omslöt ursprungligen byggnadens 
sydöstra hörn och gick då fram till en numera igensatt dörr (huvudentrén). Både i 
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fasaden och i interiören är det tidigare dörrpartiets placering synligt genom ett 
bevarat överljusfönster. Det är okänt när terrassens ursprungliga förlängning 
monterades bort. Partiet, som även hyste en större trappa till byggnadens huvud-
entré, fanns kvar 1936 men inte 1993. 
     Blandat med den stora förekomsten av originaldetaljer, finns även spår efter 
omfattande renoveringsarbeten, vilka syftat till att iordningställa byggnaden till 
bland annat fritidsgård och kontorslokal. Dessa tillägg är lätt avläsbara och inne-
fattar till exempel plastmattor och tretexskivor. 
     Hela byggnaden befinns i dagsläget vara sliten och belamrad med sentida låg-
kvalitativa detaljer, en brandtrappa med estetiskt ogenomtänkt placering, diverse 
kringliggande byggnadsmaterial och trädgårdsmöbler. Detta sammantaget ger ett 
intryck av ”förslummning”.  
     Skadebilden utgörs i huvudsak av sprickor i putsbruk på grunden, flagad färg 
på dörrar och fönster, trasiga/lösa takpannor, rötskador på enstaka fönsterbågar, 
avsaknad av källarfönster, rötskadat trappräcke samt ett svårartat läckage i västra 
byggnadskroppens västra del (fig. 6). I den norra byggnadskroppens norra parti 
finns ett stort ingrepp i den inre väggkonstruktionen, alstrat utan tillstånd av en 
tidigare hyresgäst i syfte att bygga om rumsfördelningen. 
     Skadebilden kan till sin helhet – bortsett från saknade källarfönster, rötskadan 
i västra byggnadskroppen samt väggingreppet – anses som normal. 
 

 
Fig. 2. Villa Fehr, vy mot norr. 
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Ekonomibyggnad 
Ekonomibyggnad från 1800-talets senare del, till sin helhet uppförd av tegel på 
stengrund. Byggnaden har två större vinkelställda gavlar, samt sadeltak täckt med 
tvåkupiga röda tegelpannor. Centraldelen har en liten fronton med lastintag och 
längs södra fasaden finns en lastbrygga av betong. Hela byggnaden är putsad med 
i huvudsak kalkbruk, med stora inslag av senare cementlagningar, samt avfärgad 
med ockragul kalkfärg/silikatfärg. 
     Sentida inmontering av rödmålade verkstadsdörrar, moderna fönster, ej avfär-
gade putslagningar samt olika typer av armaturer bidrar till en känsla av förfall. 
Intrycket förstärks av att det åt nordväst angränsande markområdet fungerar som 
skrotupplag. Dock befinns hela byggnaden vara i stabilt och gediget skick och 
inga takläckage kan noteras.  
    Skadebilden utgörs av sprickor i putsen, flagad färg på snickerier, urkragade 
grundstenar mot å-sidan och ett sönderslaget vattenkar av betong (fig. 8). Skade-
bilden är i princip av kosmetisk art, bortsett från ett par trasiga takpannor. Ofär-
gade sentida putslagningar är i sig ingen skada utan bidrar enbart till ett osnyggt 
utseende, liksom oputsade omfattningar i anslutning till sentida insatta fönster 
(baksidan). 
     Vid ekonomibyggnadens förlängning norrut finns ytterligare två mindre bygg-
nader. Dessa ingår inte i arbetet. 
 

 
Fig. 3. Ekonomibyggnaden mot ån. 
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Parken 
Det som idag finns i form av park-/trädgårdsanläggning är trädraden av kastanjer 
utmed Åvägen och häcken av naverlönn (fig. 1, nr 5 samt fig. 4) tillsammans med 
lindarna som ramar in området framför terrassen. Ett flertal fruktträd står norr 
om huvudbyggnaden och dessa utgör möjligen en rest av en äldre nyttopräglad 
del av trädgården. Ytterligare en plantering är avläsbar i trädgården norr om 
byggnaden. Denna har en rundad, bersåliknande form och är anlagd i kanten av 
en sluttning ned åt norr. Ytterligare växtlighet finns i denna del av trädgården 
men då växtsäsongen inte hade kommit igång vid tiden för inventering är det inte 
möjligt att uttala sig vidare om de växtsorter som kan finnas. 
     Enligt uppgift har en parkanläggning hört till Villa Fehr. På häradsekonomiska 
kartan från ca 1915 ses en gräns mellan marken närmast husen och tomtens yt-
terområden. Ytterligare vägar har funnits inom området men det är oklart om 
dessa ingått i en parkanläggning.  

Dammen 
Dammen, som ligger i huvudbyggnadens längdaxel ca 40 meter från terrassen, är 
uppförd av betong. Planen är symmetriskt organisk – ett formspråk som åter-
kommer på terrassen (fig. 1, nr 4 samt fig. 5). Skadebilden inskränker sig till 
spruckna partier och en misstänkt sättning i mitten av norra långsidan. På grund 
av att dammen nästintill är fylld med jord- och grusmaterial, kunde någon när-
mare undersökning inte utföras av bottendelen.  
 

 
Fig. 4. Parken med naverlönnshäck och lindar som omsluter en gräsparterr med damm. Till 
höger i bild ses den majestätiska eken på gårdsplanen.  
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Fig. 5. Dammen i trädgårdens mitt. 

Möjlighet till bevarande 
Ur antikvarisk synvinkel bör möjligheterna för ett bevarande av befintlig byggnat-
ion, med tillhörande trädgård/park anses som god – dels genom den förhållande-
vis goda byggnadstekniska status byggnaderna befinner sig i, dels genom före-
skrifterna i PBL.  
     I dagsläget åtnjuter både Villa Fehr och ekonomibyggnaden ett starkt skydd i 
kommunens detaljplan. Byggnad 1 liksom byggnad 2 (fig. 1) har fått beteckningen 
lilla q med tillhörande skyddsföreskrifter: 

• q1 Byggnaden får inte rivas 
• q2 Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Ändring får inte förvanska byggna-

dens karaktär. Vid underhållsarbeten skall utförande beträffande utseende 
och kvalitet väljas om möjligt i överensstämmelse med originalutförande 
eller i ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. 

• q3 Ursprunglig inredning skall i huvudsak bevaras. 
  
Efter besiktning på plats konstaterar Regionmuseet att båda byggnaderna uppfyll-
ler kraven i 8 kap 4§ punkt 1, samt genom varsamma tillägg även kan uppfylla 
resterande punkter 2–9 (se Bilaga 1). 
     Den sammanvägda bedömningen av fasader och takkonstruktion – både exte-
riört och interiört – är att ingen del av byggnad 1 befinner sig i ett rivningsmoget 
skick. Tvärt om bör byggnaden anses som relativt enkel att renovera. Vissa ska-
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dor, t ex läckaget i västra delen och de genom oförstånd borttagna invändiga 
väggdelarna, är arbetskrävande att åtgärda – men inte byggtekniskt svårhanterliga. 
Även byggnad 2 har en enkel skadebild och i detta fall är åtgärderna mestadels av 
estetisk art. 
     Skadorna som uppkommit har ingen grund i byggnadens konstruktion eller i 
dess ursprungliga tekniska kvaliteter utan är uteslutande ett resultat av okunskap 
om byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-
liga kvaliteter och värden. Detta har resulterat i ett eftersatt underhåll, hårdhänta 
ingrepp i stommen samt val av undermåliga moderna lösningar. 
     Genom att använda sig av traditionella material och tekniker i samband med 
renovering/restaurering av de exteriöra delarna, kan byggnaderna på ett relativt 
enkelt sätt återställas till det visuella skick de hade vid tidpunkten innan eternitbe-
klädnaden skedde på Villa Fehr. Vad gäller interiören bör en renoveringsinsats 
närmare planeras först då byggnaderna givits en kommande funktion. 

Åtgärdsbehov 

Villa Fehr 
Åtgärdsbehoven kan delas in i två steg. I ett första skede behöver enklare skador 
till följd av ett eftersatt underhåll åtgärdas tillsammans med kosmetiska åtgärder i 
syfte att avlägsna sentida tillägg av sämre kvalitet. Det senare för att få fram de 
ursprungliga byggnadsdetaljerna och -materialen och härigenom återge byggna-
den dess karakteristiska uttryck. I nästa steg ligger en eventuell anpassning till ny 
verksamhet i lokalerna och dessa styrs förutom av fastlagda skyddsföreskrifter 
även av 8 kap 7§ (se Bilaga 1). 
     För att säkra byggnaden bör i första hand taket ses över och avvattningen 
kontrolleras, samt funktionen säkerställas. Kontroll av taket innefattar även samt-
liga inskottsplåtar och mansardfönstrens inklädning. Trasiga takpannor ersätts 
med begagnade eller nytillverkade, med mått likt befintliga pannor. 
     Vidare bör samtliga fönster och utvändiga dörrar, inkl. karmar, genomgå re-
staurering av auktoriserad hantverkare. Originalglasen återanvänds och i de fall 
glas saknas bör bågarna kompletteras med begagnat svenskt munblåst eller valsat 
glas. Planglas bör av estetiska skäl undvikas. Målning utförs lämpligast med linol-
jefärg. Komplettering av järnbeslag sker med begagnade eller nytillverkade detal-
jer i utförande likt originaldelarna. Nya tätlister monteras vid samtliga fönster och 
ytterdörrar. 
     Nya bågar till källarfönstren bör tillverkas. Befintligt källarfönster av gjutjärn 
(vid östra byggnadskroppens södra grund) glasas. 
     Vad gäller fasaderna bör målsättningen vara att återställa de putsade ytorna. 
Men tills vidare kan eternitplattorna varsamt rengöras från smuts och alger. Innan 
omputsning av fasaderna genomförs bör en antikvarisk förundersökning utföras i 
syfte att dokumentera den kvarvarande originalputsen, samt ge förslag på lämplig 
arbetsmetodik. Grunden rensas från löst sittande putsbruk och putsas därefter 
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om. Omfärgning bör ske med kulör likt befintlig, alternativt äldre dokumenterbar 
kulör. 
     Rötskadan i västra byggnadskroppen åtgärdas genom att de inre vägg- och 
golvmaterialen i anslutning till skadan demonteras. Sannolikt måste även delar av 
västra väggen i våningen under demonteras. Därigenom ges en erforderlig över-
blick av skadebilden. Troligtvis bör minst 4–5 golvbjälkar och stolpar bytas eller 
skarvas. 
     Det rötskadade trappräcket vid västra långsidans norra del byts likt befintligt 
utförande (fig. 7). 
     I avsikt att uppfylla skyddsföreskrifterna i gällande detaljplan bör sentida mo-
derna tillägg som plastmattor på golv tas bort. De åtgärder som har gjorts för att 
tillgängliggöra entrén samt arrangera utrymningsväg vid eventuell brand är vidare 
möjliga att anpassa bättre till byggnadens karaktärsdrag. Förslag till hur handle-
dare och balkongräcken skall utformas kan först sammanställas efter en djupare 
undersökning i arkivmaterial än vad som varit möjligt att göra inom ramen för 
detta uppdrag. 
     Observera: Under inventeringen gjordes ingen förstörande undersökning, var-
för det inte kan uteslutas att ytterligare skadebild kan finnas i konstruktionen, till 
exempel i trossbotten. En dylik skada torde då vara av mindre karaktär, eftersom 
större och äldre skador på olika vis tenderar visa sig genom golvmaterialen eller 
längs med väggarna. 
 

 
Fig. 6. Rötskador å västra byggnadens västra del, andra våningen. 
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Fig. 7. Det rötskadade trappräcket. 

Ekonomibyggnad 
Lagning av putssprickor samt omfärgning av hela byggnaden. Trycka in och om-
foga lösa grundstenar mot å-sidan. Avfärga hela byggnaden och putsa över blott-
lagda fönsteromfattningar. Markområdet som utgör skrotupplag bör rensas. 

Parken 
Vad gäller parken och växtligheten är det viktigt att slå vakt om vårdträdet – en 
majestätisk ek – mitt på gårdsplanen, raden av kastanjer längs vägen, naver-
lönnshäcken, dammen och den bågformade planteringen i norr (fig. 9). De äldre 
fruktträd som finns kvar är, förutom en kulturrest, viktiga för den biologiska 
mångfalden. 
     En fördjupad undersökning rekommenderas för att kunna dokumentera de 
växter som eventuellt kan finnas, men som inte hade hunnit komma upp eller 
sätta blad i april månad. Eftersom skötseln av trädgården har varit eftersatt en tid 
rekommenderas att inledande tuktning och beskärning av träd och buskar utförs 
av sakkunnig, en arborist, för att undvika skador. Eftersom häcken utgörs av lönn 
är det viktigt att beskärning utförs under månaderna juli, augusti eller september. 
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Fig. 8. Ekonomibyggnaden, skada i grunden och sönderslaget vattenkar (baksidan). 
 

 
Fig. 9. Plantering i trädgården norr om byggnad 1. 
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Dammen 
Rensa ur hela dammen och täta sprickorna. Därefter bör möjligheten ses över att 
återställa vattenspegeln. Det gick inte att utröna vid inventeringstillfället hur vat-
ten en gång i tiden tillförts dammen, men i samband med upprensning kommer 
denna typ av teknisk lösning sannolikt att visa sig. 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaderna inom fastigheten utgör ett minnesmärke över en industriell epok 
(läderfabrik) som engagerade en stor del av Nättrabys invånare. Likaså minner 
själva Villa Fehr om en – för det tidiga 1900-talets landsbygd sett – säregen före-
teelse i form av butik och utställningslokal för orientaliska prydnads- och bruks-
föremål. 
     Huvudbyggnaden i sig har ett högt miljö- och upplevelseskapande värde och 
utgör dessutom ett monumentalt landmärke i norra delen av Nättraby – byggna-
den får anses vara mycket välexponerad.  
     Bebyggelse på nuvarande fastighet har av tillgängligt kartmaterial att döma 
uppförts först efter enskiftet 1812. Vid tiden för upprättandet av generalstabskar-
tan, 1860-talet, fanns en byggnad på platsen. Dess placering motsvarar i stort den 
norra byggnadskroppen i dagens Villa Fehr. Platsen på andra sidan Nättrabyån, åt 
öster, har dock varit bebyggd under lång tid. Här låg även en kvarn som tillhörde 
gården Stora Wörta.  
     Tillgängliga ritningar daterar Paléns om- och tillbyggnad till 1900-talets första 
årtionde och i samband med detta har den för tidsperioden sett rådande bygg-
nadsstilen (jugend) fått sätta viss prägel. 
     Ekonomibyggnaden, som är den enda bevarade byggnaden av ett större sam-
manhängande fabrikskomplex, är starkt kopplad till Villa Fehr. Den utgör, även 
om den inte kan anses som fullt representativ, i princip det enda vittnesmålet om 
att en industriell verksamhet funnits på platsen. 
    Den mindre byggnaden, trädgårdsmästarbostaden (fig. 1, nr 6 samt fig. 10), 
uppges vara uppförd av staten under 1700-talet och dess ursprungliga ändamål 
ska ha varit postkontor. Byggnadens ursprungliga placering är okänd men har 
eventuellt varit central inom Nättraby kyrkby. När den flyttades till platsen för 
Villa Phalén är okänt, men troligtvis innan 1910-talet. Byggnaden är till sin 
stomme knuttimrad.     
     Tillsammans med Villa Pahlén och ekonominbyggnaden utgör den en viktig 
del inom det lilla kulturkluster som området de facto utgör. Den bidrar till att öka 
förståelsen och upplevelsen av gångna tiders bruks- och industriverksamhet, men 
också – i form av trädgårdsmästarbostad – den status en bättre bemedlad fabri-
kör åtnjöt inom samhället. 
     Trädgårdsmotivet med naverlönnshäcken och lindarna, vilka omsluter dam-
men och terrassen, bildar en sammanhängande komponent med förebild i 1700-
talets trädgårdsideal. Dessa anläggningar skapades med en central gräsparterr, 
gärna med avslut i en spegeldamm som skulle förlänga perspektivet genom en 
siktgata i parkens förlängning. Parterren kantades gärna av en häck och flankera-
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des av alléer. I dåtidens rådande ideal hade även odlingskvarter sin givna plats i 
anläggningen, förlagda i utkanten. Förebilden omsatt i Villa Fehrs trädgård, om 
än i en mycket förenklad version, har blivit en centralt placerad damm omgiven 
av gräsbevuxen mark som omsluts av en naverlönnshäck. Alltsammans inramat 
av trädrader av lindar vilka förstärker och förlänger perspektivet och siktlinjen ut 
från byggnadens terrass.  
  

 
Fig. 10. Trädgårdsmästarbostaden. 
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Bilaga 1 
 

Plan- och bygglag (2010:900) 
 

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
Byggnadsverks tekniska egenskaper 

 

1 § En byggnad ska 
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 
 
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 
1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, och 
9. hushållning med vatten och avfall. 
 
7 § Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§  
anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn 
till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med 
hänsyn till byggnadens förutsättningar och till 
bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i 
detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första 
stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till 
ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens 
standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare 
får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om  
ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på  
en vind. Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad 
ska tillämpas också på andra anläggningar än byggnader. 
Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som 
alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 2 § 4. Lag (2014:224).
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Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Jansson, 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, AM, Brösarp sn, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, AM, Trelleborgs sn, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, Östra Broby sn, Åsa Eriksson Green, 

Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 



 

 


