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Inledning 

Underhållsplanen för Västra Torup togs 
fram av Restaurator 2005 på uppdrag av 
församlingen. Följande dokument är en 
uppdatering av underhållsplanen från 2005. 
Dokumentet har tagits fram av 
Regionmuseet Kristianstad genom 
byggnadsantikvarie Kerstin Börjesson. Be-
siktning och inventering skedde under hös-
ten 2015.  
 
I enlighet med kulturmiljölagen skall kyrkor 
som är skyddade som kyrkliga 
byggnadsminnen enligt KML 4 kap ha en 
underhållsplan. Denna ska uppdateras minst 
vart 10 år. Underhållsplanen från 2005 inne-
håller i enlighet med Lunds stifts krav en 
beskrivning av kyrkans exteriör och interiör, 
dess inventarier, byggnadshistorik, nuläge 
och åtgärdsbehov. Underhållplanen beskri-
ver också övergripande kyrkans kulturhisto-
riska värde och vårdkrav för att dessa värden 
skall bestå.  

Syfte 

Syftet med underhållsplanen är att den ska 
vara ett underlag för förvaltning, underhåll 
och skötsel av kyrkan. Planen ska ge hand-
ledning vid beslut om nya åtgärder och för-

ändringar samt vid myndighetsbeslut angå-
ende bidrag och tillstånd.  

Metod 

Den nya uppdaterade underhållplanen utgår 
från den befintliga med dess rubriker och 
texter. Utgångspunkten har varit att endast 
uppdatera det som förändrats eller där kun-
skap tillkommit, där felaktigheter finns eller 
där uppgifter saknas. 2005 års underhålls-
plan utgör i stort sett ett gott grunddoku-
ment varför det endast gjorts mindre tillägg 
till denna. Bedömningen har varit att endast 
historiken, åtgärdsbehov och tidplan för 
dessa har behövts kompletteras. För beskriv-
ning av kyrkobyggnaden har en del tillägg 
gjorts där ändringar skett sedan 2005.  
 
Arbetet har bestått av arkivsökning, invente-
ring och besiktning på plats av kyrkans exte-
riör, interiör och inventarier. En fotodoku-
mentation har utförts med digitalkamera. 
Besiktningen har framför allt utförts okulärt 
men viss provtagning har utförts av färg-
skikt för att konstatera färgtyp.  

Planens användande 

Underhållsplanen för Västra Torups kyrka 
skall antas av kyrkoråd respektive kyrko-

nämnd samt av kyrkofullmäktige eftersom 
planen ska ligga till grund för kyrkans fram-
tida underhåll. Originalet till den nya under-
hållsplanen ska arkiveras tillsammans med 
kyrkans första underhållsplan i original. Det 
är viktigt att underhållplanens checklistor 
och rekommendationer följs. Observera att 
åtgärder kan kräva tillstånd från 
Länsstyrelsen. En del åtgärder kan kräva 
specialkompetens för framtagande av åt-
gärdsprogram, exempelvis konservator.  

Bilagor 

En fotodokumentation har utförts i sam-
band med underhållsplanens uppdatering. 
Fotomaterialet medföljer underhållsplanen 
som fristående bilaga på cd.  
 
Lund 2016-09-06 

Kerstin Börjesson 
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Kyrkans läge och 
församlingstillhörighet 

Sedan föregående underhållsplan upprätta-
des har Västra Torups församling övergått 
till att tillhöra Tyringe pastorat. I pastoratet 
ingår kyrkorna i Tyringe församling; Tyringe, 
Matteröds, Finja och Hörjas kyrkor, tillsam-
mans med Röke och Västra Torups kyrkor 
vilka utgör egna församlingar. Tyringe 
pastorat ligger i Östra Göinge kontrakt i 
Lunds stift. 
 

Västra Torup ligger i Hässleholms kommun.  

Västra Torups kyrka markerad med pil på kartan.  
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Beskrivning av kyrkobyggna-
den, tekniska system och 
inventarier 

Byggnadsstomme 
Se underhållsplan 2005-06-30, kapitel 
2.3.1.  

Grundmur 

I samband med grävning och lednings-
dragning 2007uppdagades att grundmuren 
till tornet är av kallmur med relativt små 
stenar med inslag av större stenar.   

Exteriör 

Se underhållsplan, 2005-06-30, kapitel 
2.3.2.  

Fönster 

Innerfönster av svart pulverlackerat stål 
med lamellglas monterades 2007. 
 

   
   
   
   
   
   
   

Innerfönster under montering 2007.  
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Interiör 
Se underhållsplan, 2005-06-30, kapitel 
2.3.3.  

Väggar kyrkorum 

Väggarna var före 2007 målade med 
limfärg. Vid renovering 2007 målades väg-
gar, tak och valv om med linoljeförstärkt 
emulsionsfärg. Fönsterfall målades i ljus-
grå linoljefärg.  

WC/handikapptoalett 

Sedan underhållsplanens upprättande har 
ett wc inrättats under orgelläktarens södra 
sida. Golvet är gjutet och täckt av grå klin-
kerplattor. Väggarna är av gipsskivor må-
lade med vit emulsionsfärg. Innertak ut-
görs av läktarens undersida täckt av panel. 
Paneltäckningen är vitmålad. Wc-utrym-
met är utrustat med larmknapp. 

 

 

Golv  

I samband med renoveringen 2007 togs 
ett parkettgolv fram i altarringen och nytt 
brädgolv av gran lades i bänkkvarteren. 
Brädgolvet behandlades med matt 
vattenbaserad lack. Parketten fernissades.  

Bilden ovan visar altarrundelns golv av parkett. Nedan 
syns mittgångens viktoriaplattor och trägolv i 
bänkkvarteren och under läktaren.   

Bilden ovan och i mitten visar wc-utrymmet under läktaren samt vy från mittgången mot väster. 
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Tekniska system 
Se underhållsplan, 2005-06-30, kapitel 
2.3.4.  

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp är indraget till WC-ut-
rymmet i kyrkans sydvästra hörn. Vatten-
klosett och handfat av standardtyp är 
monterat. Varmvattenberedare sitter i ut-

rymmet. Luftning till toaletten är utdragen 
genom golv till en svanhals i koppar på 
kyrkans södra sida. Huvudledningar och 
avlopp är indragna genom kyrkans södra 
mur.  

Elsystem 

Äldre elkablage byttes 2007. El-central är 
belägen under läktaren.  
 
Värmesystem  

Kyrkan har vattenburen värme från berg-
värme med en värmepump installerad 

   
Bilden till vänster: Elcentralen under läktaren. Mittbilden visar eldragning och värmeledningar i koret. Bilden till höger visar strömbrytare till klockor, pekskärm och mikrofon belägna under 
läktarens nordvästra hörn. 



 

10 | Västra Torups kyrka – underhållsplan 2016 

2007-2008.  Värmepumpen är placerad i 
bårhusets källare och därifrån är ledningar 
dragna under grusgången fram till tornets 
södra fasad där ledning för el, vatten, av-
lopp och värme är indragna genom södra 
tornmuren. Inne i kyrkan går ledningar till 
elcentralen under golvet i vapenhuset, i 
långhusets bänkkvarter och mellan 
långhusets norra och södra sida i kulvert. 

Från långhus till kor går värmeledning 
ovan golv i rör monterade på 
specialtillverkade konsoler. Fyra radiatorer 
av märket Thermopanel är monterade i kor 
och under läktaren. En radiator sitter i wc-
utrymmet. Rördragning till absiden är för-
beredd men radiatorer är ej monterade. I 
bänkkvarteren under bänksitsarna sitter 

konvektorer av märket Meinertz monte-
rade. Dessa är målade i grå kulör.  

Klimatanläggning  

Klimatanläggning ROWS är installerad 
vilken reglerar värme och luftfuktighet 
genom givare i kyrkorummet. Värmen 
styrs centralt genom uppkoppling till en 
dataenhet. För påslagning av värmen i 
kyrkan tillfälligt under fyra timmar finns 

 

 

Bilderna ovan: Bänkradiator samt radiator i koret. Nedan: 
värmeledning i koret samt rör i absid/ sakristian för 
framtida installation av radiator.  

Bild ovan: värmestyrning genom manuell tryckknapp finns 
i elcentralen under läktaren.  
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en knapp i elcentralen under läktaren. An-
läggningens centralenhet sitter i el-cen-
tralen under läktaren.  

Brandlarm 

Brandlarmet består av linjedetektorer un-
der läktaren och i koret. I koret är detek-
torn monterad mitt på västra valvkappan 
och ledning till larmet dragen längs västra 
gördelbågen och upp på vinden genom ett 
skvallerhål i sydvästra valvkappan. 
Långhuset samt kyrkvinden och tornets 
övre våningar skyddas genom ett aspire-
rande brandlarmssystem. Samplingsen-
heten sitter i andra tornvåningen. På läkta-
rens bakre vägg finns nödbelysning och 
siren. Manuell larmknapp sitter intill ut-
gången från långhuset till vapenhuset. 
Nyckelskåp är monterat över ingången till 
bårhusets källare och centralenhet till 
brandlarmet inne i källarutrymmet. 

Inbrottslarm 

Inbrottslarm i form av IR-detektorer 
finns. Dessa är anslutna till centralapparat 
i elcentralen med uppkoppling till 
Securitas.  Manöverpanelen är placerad i 
direkt anslutning till dörren i vapenhuset.  

Ljudanläggning 

Mixerbord till kyrkans ljudanläggning sit-
ter på den bakre västra bänken i långhuset. 
Högtalare märke APART är monterade i 
andra och tredje valvtravéerna över 
gördelbågen mot öster. En högtalare är 
monterad intill läktaren på västra väggen 
och ytterligare en är monterad i ljuskro-
nans upphängning i andra valvtravén från 
väster. Teleslinga för hörselskadade finns. 
För besökare finns en guide i form av en 
skärmvisning. Skärmen sitter monterad 
under läktarens nordvästra hörn. 

Ljusanläggning 
I långhuset består belysningen av glöd-
ljuslampetter på väggarna och ljuskronor 
för glödljus. I koret, absiden och över 
predikstolen finns spots med dimmer-
funktion. I koret sitter dessa monterade 
över triumfbågen, i absiden monterade 
på skena fäst i ett högskåp. På prediksto-
len är en belysning monterad i ljudtaket. 
Belysning finns på vinden utom i absiden 
samt i tornets övre våningar. 
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Bergvärmeanläggningen i bårhusets källare. Till höger syns belysningsarmatur i absiden.  
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Övre bilden: nödbelysning och siren på läktaren. Nederst: 
Nödutrymningsskylt och manuell larmknapp under läktaren. 

Eldragning och aspirerande larm i tornets andra våningsplan.   Övre bilden: aspirerande larmets rördragning under innertaket 
på vinden. Loggningsenheten för larmet på tornets andra 
våningsplan.   
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Högtalaren under läktaren. 

 

 IR-deckare i absiden.  

  
Larmcentralen i bårhuset.  

Linjedetektor under läktaren i kyrkan.   Mixerbord till ljudanläggningen.  
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Inredning 
Se underhållsplan, 2005-06-30, kapitel 
2.3.5. 

Inventarier 
Se underhållsplan, 2005-06-30, kapitel 
2.3.6. 
Förvaring för textilier finns i form av ett 
högskåp i sakristian/absiden bakom alta-
ret.  Kyrksilver är placerat i ett säkerhets-
skåp under läktaren.  
 

 

 

Förvaring i textilskåp i absiden.  

 

Kormatta utförd av Hillevi Nilsson- Kjellard från Tomelilla 
vid mitten av 1960-talet.  

 

Till vänster: Stolor hänger i textilskåpet i absiden.  

 

 

En guide för besökare i form av en skärmvisning sitter 
monterad under läktaren.  
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Silverkors infattat i ek tillverkat av silversmed Nils-Åke 
Andersson, Perstorp vid mitten av 1960-talet.  

 

Ett kors av metall tillverkat av Lars-Åke Blom hänger intill 
triumfbågen.  

 

Julkrubba av järnsmide tillverkad av Lars-Åke Blom.  

Sedan föregående underhållsplan upprättades har följande inventarier tillkommit i kyrkan.  
En kopia av kyrkans medeltida triumfkrucifix har monterats i triumfbågen. Originalet 
förvaras på Lunds historiska museum. Kopian är tillverkad av Mårten Hultenberg, Bjärred 
omkring 2007. 
Ett vägghängt kors av metall tillverkades av Lars-Åke Blom omkring 2007. Samme konstnär 
har också tillverkat en julkrubba av järnsmide.  
 
Vaser och ljushållare av mässing till kyrkans bänkar monterades 2014. 
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Kopia av kyrkans medeltida triumfkrucifix.  

 

Kyrkans ljusbärare tillverkad och skänkt av Sven-Eric 
Bengtsson och Patrik Johansson 1996.  

 
Vaser och ljushållare till kyrkans bänkar. 
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Kyrkans byggnads- och repa-
rationshistoria 

Kyrkans historik före 2005 finns kortfattat 
beskriven i underhållsplanen från 2005 
kapitel 2.4. Det följande är en komplette-
ring till denna historik med händelser efter 
2005. 

Historik efter 2005 

 
2006 
Brand- och inbrottslarm installerades efter 
arbetshandlingar av Hässleholms låssmed 
AB som också utförde arbetet.  
 
2007-2008 
Under 2007-2008 installerades bergvärme 
samt el- och värmesystem byttes. Arbets-
handlingar till arbetena hade utförts av 
Byggnadsingenjörerna Hessleholmen AB 
genom Ingvar Björklund som också var 
byggledare. Arbetena finns dokumente-
rade i Regionmuseets rapport 2008:40.  
 
Värmepumpanläggningen installerades i 
bårhuset söder om kyrkan och lednings-
dragning gjordes på kyrkogården fram till 
kyrkan. I samband med detta blev kyrkans 
grundmur synlig.  

 
Nya radiatorer och bänkvärmare montera-
des i kyrkorummet. Nytt brädgolv av gran 
lades på nya reglar i bänkkvarteren. I koret 
togs heltäckningsmattan bort och en par-
kett under mattan i altarrundeln slipades 
och lackades.  
 
Innerfönster av pulverlackerat stål monte-
rades efter förlaga från två befintliga 
innerfönster vid läktaren. Glipa mellan 
karm och fönster tätades med kalkbruk 
med hästtagel.  
 
Väggarna målades om inne i kyrkan. En 
medeltida kalkmålning i form av ett kon-
sekrationskors blev skadad vid rengöring 
inför ommålning av valven. Målningen 
undersöktes av konservator men inga åt-
gärder behövdes. En äldre målning på 
norra långhusväggen påträffades vilken 
inte målades över utan lämnades synlig.  
 
En handikapptoalett byggdes inne i kyr-
kan. I långhusets sydvästra hörn togs tre 
bänkrader bort för att ge plats åt wc-ut-
rymmet. Golv av betong gjöts och 
klinkergolv lades. Mellan läktarens pelare 

byggdes innerväggar med målade gipsski-
vor.  
 
Ett triumfkrucifix, en kopia av ett äldre 
original, monterades i triumfbågen på en 
ny trabesbjälke. Före monteringen i valv-
öppningen gjordes en undersökning av 
puts efter dekormålade kalkmålningar. 
Inga dekorationsmålningar påträffades 
men äldre färgskikt dokumenterades. 
 
Två lampetter i samma stil som de befint-
liga i långhuset, tillverkades och monte-
rade vid läktaren. I koret samt på orgelläk-
taren monterades fyra spots på östra sidan 
av valvets västra gördelbåge. På orgelläkta-
ren kompletterades belysningen med två 
väggarmaturer på ytterväggarna.  
 
Brandlarmet installerat 2005 byttes ut.  
Under läktaren och i koret monterades 
detektorer och i långhuset och på vin-
darna ett aspirerande system med rör ned-
dragna i valvhjässorna där kronorna är 
fästade.  
 
Kyrkans orgel rengjordes och renovera-
des. Ett draperi sattes upp mellan kor och 
sakristia/absid intill altaruppsatsen. 
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På grund av problem med alger och puts-
nedfall gjordes en utvändig putsrenove-
ring på tornet. Puts hade fallit ned intill 
västra entrén på tornet. Lagningar hade 
gjorts med felaktigt, cementhaltigt bruk. 
Puts med dålig vidhäftning och sprickor 
knackades rent till underlaget. Mest 
omfattande blev putslagning på norra 
fasaden där all puts togs ned samt intill 
västra entrén. Mindre lagningar skedde på 
södra sidan och på östra fasaden.  Dropp-
listerna under östra och västra gavelspet-
sarna var i dåligt skick och fick putsas om. 
Omputsning skedde med grundning av 
hydraulisk kalkputs och ytputs i form av 
spritputs av rent kalkbruk. Avfärgning 
gjordes med ren kalkfärg.  
 
I samband med putsnedtagning intill väst-
portalen upptäcktes en äldre portalomfatt-
ning vilken var övermurad av den befint-
liga portalen. Den utanpåliggande porta-
len kramlades fast i tornmuren och efter 
uppmurning av skadade delar täcktes por-
talens tinnar med kalkstensplattorna samt 
blyplåt.  Kolonnerna i västportalen måla-
des i linoljefärg kulör NCS S2005-Y. Sock-
eln målades med kalkfärg pigmenterad 
med grön umbra, NCS S2502-Y.  

Fönsterbågar och tornluckor målades om. 
Järnfönster grundades med Beckers 
plomb och därefter linoljefärg svart kulör.  
 
Ljudluckorna målades i linoljefärg NCS 
S6030-Y30R. Ytterporten ströks med 
linolja.  
 
2012-2013 
Konservering av altaruppsatsen, 
predikstolen med baldakin och dopfunts-
baldakin skedde enligt program upprättat 
av Herman Andersson. Arbetet utfördes 
av Skånes Målerikonservatorer. Åtgär-
derna bestod i konsolidering av ytskikt 
och bärande material samt retuschering 
och ytskydd. Altartavlan var mycket smut-
sig och efter rengöring blev målningens 
detaljer synliga igen. 
 
2014 
Bänkljus och vaser monterades på bän-
karna.  
 
Putslagning och målning av sockeln på 
kyrkan utfördes omkring 2014. 
 

2015 
Kyrkans fönsterbänkar avtäcktes med 
plåt.  

2016 
Taket på tornet och långhusets norra sida 
läckte och låg löst. Reparationer utfördes 
av Klingströms plåt, Hässleholm. 
 

Kyrkan och dess inventariers 
egenart och speciella värden 
samt hot mot dessa värden 
Se kyrkans underhållsplan, 2005-06-30, 
kapitel 2.5. 
 
Sedan underhållsplanens uppförande 2005 
har kyrkan erhållit ett gott skydd vad gäl-
ler stöld- och brandsäkerhet. Detta inne-
bär att hotbilden mot kyrkan är en annan 
idag. Risken för skadegörelse utvändigt 
förefaller liten men stuprör har bytts till 
brunmålad plåt sedan kopparrören blivit 
stulna.  
 
Med kyrkans styrsystem har möjligheterna 
att övervaka inomhusklimatet ökat och de 
klimatrelaterade problemen med ett allt 
för torrt inomhusklimat är därmed åtgär-
dade.  
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Regelbunden besiktning av kyrkan och 
dess inventarier är viktig för att upptäcka 
skador och brister i tid. Brist på tillsyn och 
regelbunden besiktning förefaller vara det 
största hotet mot kyrkan idag. Regelbun-
den besiktning av vindar är av största vikt 
för att undvika stora kostsamma renove-
ringar.  
 

Ett arbete med karaktärisering av kyrko-
miljöerna i Lunds stift pågår och kommer 
att utföras under gällande underhållspe-
riod. Karaktäriseringen bör läggas till un-
derhållsplanen som ett grunddokument 
för kyrkogården, kyrkan och dess inventa-
rier.  

Västra Torups kyrkogård 

Se vård- och underhållsplan för kyrkogår-
den 2015, Regionmuseet Kristianstad.  

Målsättning för kyrkan och 
dess inventarier 

Sedan föregående vård- och underhålls-
plan upprättades har tidplanering och mål-
sättning för kyrkan i stort sett följts. De 
åtgärdsbehov som noterades 2005 gällde 
framför exteriör fasader, fönster, tak samt 
interiör el, ytskikt, klimat, larm och 

konservering träinventarier. Kyrkan har 
sedan dess genomgått en omfattande 
renovering.  
 
De nuvarande åtgärdsbehoven är av 
underhållskaraktär och inte brådskande 
med vissa undantag exempelvis skadan i 
tornets yttertak och skyddsräcke på torn-
vinden. Denna åtgärdades temporärt un-
der underhållsplanens upprättande men 
en ny åtgärd planeras om cirka 4 år.  
 
Konkretisering av uppsatta mål 
för kyrkobyggnaden, dess in-
ventarier och kyrkotomt/ be-
gravningsplats 

Se målsättning för kyrkan och dess 
inventarier. För kyrkogården se 
underhållsplan för Västra Torups kyrko-
gård, 2015.  

Speciella vårdkrav till följd av 
kulturhistoriska och antikva-
riska värden 

Se kyrkans underhållsplan, 2005-06-30, 
kapitel 2.12. 
 
Vid renovering och underhåll av kyrkans 
exteriör och interiör bör man utgå från 

befintliga material- och färgtyper. Se nästa 
sida.  

Checklistor 
Se kyrkans underhållsplan, 2005-06-30 
kapitel 2.12.2 samt tabell bilaga 2 i denna 
underhållsplan. 
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Färgtyp och färgkoder 
 

Exteriör Färgtyp/material Färgkod 
Fasadputs Ytputs kalkbruk spritputs  - 
Fasadfärg Kalkfärg Vit kulör 
Sockel fasader Kalkfärg grön umbra,  NCS S2502-Y, grå kulör 
   
Kolonner västportal Kalkfärg grön umbra,  NCS S2005-Y, grå kulör 
Ljudluckor  Linoljefärg NCS S6030-Y30R, brun kulör 
Fönsterbågar utvändigt Beckers plomb grundning, linoljefärg slut-

strykning 
Svart kulör 

Ytterdörrar utvändigt  Linolja  Opigmenterad  
   

Interiör  
  

Väggar och valv  Linoljeförstärkt emulsionsfärg  Wibo  Vit kulör 
Fönsterfall Linoljefärg   

 
Ljusgrå kulör NCS S 2010-Y40 R 

Golv brädor Vattenbaserad lack (Kiilto) ofärgad 
Parkett altare Fernissa  
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Bilaga 1: Åtgärdsbehov 

Allmänt om kyrkans inomhusklimat 
Enligt klimatmätningar som utfördes i kyr-
kan under 2009 och 2010 har den relativa 
luftfuktigheten i kyrkan legat under re-
kommenderade nivåer under delar av året. 
Sedan dess har ett klimatsystem installerats 
vilket reglerar luftfuktighet och värme. I 
samband med konservering av träinventari-
erna förmodades en del av de skador som 
fanns på inventarierna vara klimatrelate-
rade.  Konservatorerna rekommenderade 
ett jämnare klimat och att luftfuktigheten 
inte skulle sjunka under de rekommende-
rade nivåerna. Dessutom rekommendera-
des att fönstret i anslutning till predikstolen 
skulle förses med en genomskinlig uv-film 
för att skydda predikstolen från den på-
frestning som solljuset utgör på måleri-
skikten.  
  
 
Termer för prioritering 

Prio 1 anger akuta åtgärdsbehov. Observera att för att få KAE behövs ansökan om dispens för att utföra åtgärden akut. 
Prio 2 bör göras snarast och bör hållas under uppsikt.  Åtgärd inom 3 år.  Ansökan om tillstånd och bidrag bör göras år 1. 
Prio 3 Icke akut åtgärdsbehov. Bör åtgärdas i samband nästa renoveringstillfälle. Ansökan om tillstånd och projektering utförs inom 5 år. 
Prio 0 ingen åtgärds krävs av tekniska skäl. 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1 Exteriör 
    

1.1. Murverk och fa-
sader 

Spritputs samt vit avfärgning, 
kalkfärg. Spritputs med rela-
tivt grov ballast. 

Putsskador finns nere vid 
mark, runt västportal, tornets 
västra fasad samt på tinnar. 

 3 

1.1.1. Långhus Viss lagning utförd. Putsskada i anslutning till 
stuprör långhusets nordöstra 
hörn. 

 

3 

1.1.2. Absid   Färgsläpp och algpåväxt finns 
på sockeln till absiden, mot 
öster. Möjligen är orsaken 
otillräckligt fall i anslutande 
mark. Putsen bör inte nå ända 
ned till marken för att und-
vika fuktvandring. 

 

3 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.1.3 Västportal Portalomfattning vitmålad 
slätputs. Gråmålade halvko-
lonner av gjuten betong. 
Dessa har tidigare varit må-
lade i en mer beige färgton. 
Räcke av järnsmide infogat i 
mur. 

Visst färgsläpp på halvkolon-
nerna. Eventuellt kan 
sprickor i anslutning till räcke 
vid västportal bero på rost-
sprängning. Sprickorna hålls 
under uppsikt. Färgbortfall 
kan underhållas vid behov.  

 

2 

1.1.4. Tornfönster Slätputsad fönsteromfattning 
med kvadermarkering. 

I fönsterbänken till tornets 
västra rundfönster finns en 
spricka i putsen. Skadan kan 
på sikt leda till större skador. 
Algpåväxt finns nedanför 
fönsteröppningen. 

 

2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.1.5. Sockel torn Sockel i spritputs samt ljusgrå 
avfärgning. 

Lagning på sockeln intill 
västra entrén avviker från öv-
riga putsytor. Ej avfärgad 
med ren kalkfärg. Delvis 
saknas avfärgning. Lagningar 
bör göras om likt övriga ytor. 

 

3 

1.1.6. Portal väster  Algpåväxt i anslutning till 
smidesräcke vid västportal. 
 

 

3 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.1.7. Torngavlar Putslagning och ommålning 
2007-2008. 

Vittrande kalkskikt på tornets 
tinnar och tornets västra fa-
sad. Algpåväxt på tornets 
övre gavelsidor i höjd med 
klockvåningen och uppåt. 
Relativt mycket algpåväxt vid 
listverk i gavelspetsens un-
derkant. 

 

3 

1.1.8 Fönsterbänkar Täcktes med plåt 2015. Sprickor finns i fönstrens 
gjutna solbänkar. På vissa 
finns spjälkningar av underla-
get i ytan. Sprickorna i fram-
kant är troligen naturliga 
krympsprickor. Befintlig färg 
på bänkarna kan vara en 
färgtyp som inte har tillräck-
ligt hög diffusionsöppenhet. 

 0 

1.2 Yttertak, torn, låg-
delar 

Koppartak enkelfalsat, skiv-
täckt. Undertak av råspont. 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.2.1 Torntak Stora sprickor fanns i tornets 
taktäckning. Rötskador har 
uppstått på stomvirke och 
panel. 

Åtgärder utfördes under detta 
dokuments färdigställande. 

 

1 

1.2.2 Långhus yttertak  Viss otäthet finns i långhusets 
sydvästra hörn vid murkrön. 
Bör hållas under uppsikt. 

 

2 

1.2.3 Kor, långhus 
yttertak 

 Allmänt: Spår efter läckage 
finns på långhusvinden och 
korvinden. Troligen tar sig 
vattnet in via trappgavlar och 
andra hål i plåttäckningen. 
Hålls under uppsikt. 

 1 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.2.3. Plåtning yttertak  På delar av plåttäckningen 
längs med gavlarna ser klam-
mern ut att ha lossnat (plåten 
buktar). Med tanke på att 
stormskador uppstått på taket 
sen tidigare bör man under-
söka plåtarnas infästning. Är 
spikinfästningar av galvad typ 
finns det risk att plåttäck-
ningen kommer lossna efter-
hand. 

 3 

  Tecken på fuktskador finns i 
norra takfallet vid långhusets 
östra gavel. Troligen gamla 
åtgärdade skador. Bör hållas 
under uppsikt vid regnväder. 

 

2 

1.3 Vattenavledning 
 

Hängrännor av koppar och 
stuprör av koppar. Fotrännor 
på torn. 

Spår av läckage från 
rännorna.  

 1 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.3.1 Stuprör  Stuprör till största delar ut-
bytta till brun fabriksmålad 
plåt. Färgen har ingen tradit-
ionell förankring. Kan vitmå-
las för att inte vara för iögon-
fallande. 

0 

1.4. Fönster Fönsterbågar av gjutjärn må-
lade i svart kulör, invändigt 
ljust gråmålade. Innerfönster 
av svart pulverlackerat stål.  

   

1.4.1 Ytterbågar  Fönster är i behov av översyn 
avseende kitt och färg. Speci-
ellt gäller detta mot söder. 
Det förekommer rost på 
fönsterstomme i nederkant. 
Färgskikt på insidan av ytter-
bågar krackelerat. 

2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

1.4.2 Ljudluckor Panelklädda ljudluckor 
hängda i murstaplar.  

Sprickor finns i anslutning till 
tornluckor. Dessa sprickor 
bör hållas under uppsikt. 

 2 

1.5 Ytterdörrar Spegeldörrar med utvändig 
paneltäckning oljade/lackade. 
Beslag av järnsmide. 

   

1.5.1 Ytterdörr väster Oljad, linolja. Dörren behöver oljas. 

 

2 

  Ytterdörren är otät så att 
vatten och vind kan tränga in 
i ovankant, sidorna och ne-
derkant. 

 

2 

1.5.2 Ytterdörr absid 
öster 

Lackad, klarlack. Dörren behöver lackas om.  2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

     
     

 2 Interiör 
    

2.1 Vapenhus Väggar putsade och vitmå-
lade.  

Färgbortfall och en del puts-
skador finns i anslutning till 
dörröppning. Felaktig färgtyp 
har använts för lagning i 
dörrsmygen, latexfärg. 

3 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.2 Kyrkorum Allmän kommentar:  
Kyrkorummet målningsreno-
verades i samband med 2007 
års renovering och är i gott 
skick. En del renoveringsbe-
hov finns ännu vad gäller 
bänkar och innerfönster.  

   

2.2.1 Kondenslådor under fönster 
av koppar. 

Rinningar finns på väggen i 
anslutning till kondenslå-
dorna. Funktionen bör kon-
trolleras. 

 

1 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.2.2 Innerfönster  Flagnande färgskikt mellan 
innerbåge och ytterbåge. 

 

2 

2.2.3 Valv Valv putsade och vitmålade. 
Ingen luftning i form av 
skvallerhål finns. 

Inga skador på valven synliga 
från kyrkorummet.  

 0 

2.2.4 Golv Viktoriaplattor – gjuten ce-
ment. 

Mekaniska skador finns i en-
staka golvplattor. Fogar be-
höver kompletteras, enstaka 
plattor spruckna. 

 

2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.2.5 Väggputs kor Väggar-slätputs vitmålad. Putsskada på en av pilastrar-
nas kragband har lagats med 
avvikande bruk/ytbehandling. 
Spricka finns i putsen. Even-
tuellt finns problem med salt-
vittring. 

 

3 

2.2.6 Väggputs absid  Putsskada vid tribunbågen – 
övergången mellan kor och 
absid, har lagats med avvi-
kande bruk/ytbehandling. 
Putsen har börjat spricka upp. 
Eventuellt finns problem med 
saltvittring.  

 

3 

2.3 Tornvåningar     
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.3.1 Tornets andra 
våning 

Väggar putsade och vitmå-
lade. 

Omfattande putsskador finns 
i fönster mot väster, eventu-
ellt orsakat av tidigare skada i 
fönsterglas eller båge.  

 

2 

2.3.2 Trappa torn Trästege till klockvåningen. Skador av insektsangrepp 
finns på trappnosar. 

 

2 

 Trävirke tornvåningar. Borrmjöl från trägnagande 
finns på en del konstrukt-
ionsvirke. Angreppen är av 
liten omfattning. 

 2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.3.3 Klockvåning  Allmän kommentar: Mycket 
organiskt material i form av 
pinnar från fågel-
bon/byggskräp finns på 
klockvåningens golv och 
murkrön. Detta behöver stä-
das bort då det drar till sig 
skadedjur och kan leda till 
rötskador på golv och 
takstolar.  

 

2 

2.3.4 Ljudluckor Ljudluckor invändigt bräd-
klädda och gråmålade. Te-
gelmurade ljudöppningar.  

Flagnande färg finns. 
Sprickor finns i anslutning till 
ljudluckor. Sprickorna bör 
hållas under uppsikt.  

 

3 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.3.5 Tornvind Väggar putsade och vitmå-
lade. 

Putsavfall finns i anslutning 
till ljudöppningarna och på 
vindsplanets gavelsidor. Åt-
gärdsbehovet är i viss mån av 
estetisk karaktär vilket har 
lägre prioritet. 

 

3 

2.4 Kyrkvind      
2.4.1 Valv Tegelvalv utan isolering. En del vittring ovan valven 

syntes. Framför allt tredje 
valvkappan från väster mot 
söder samt andra valvkappan 
från väster mot norr. Ska-
dorna bör hållas under upp-
sikt. 

 

2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.4.2 Valvlucka Trälucka i tegelvalv. Äldre lucka i västra valv-
kappan behöver tätas på 
ovansidan. 

 

2 

2.4.3 Takstol långhus Takstolar långhus av fur. Lös snedsträva finns i norr på 
femte takstolen från väster. 
Läckage finns i tak över 
samma takstol. 

 

2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

2.4.4. Murverk vind Långhusets gavelspets nedri-
ven troligen på grund av äldre 
problem med läckage vid 
gavlarna. 
 
Gavelsidan mot korets ytter-
tak helt inklädd med koppar-
plåt.  

Inget åtgärdsbehov. 

 

0 

2.4.5 Absidvind Bruksfyllt ovan valven. Otät-
heter finns vid takfoten mel-
lan murkrön och yttertak där 
fåglar kan dra in skräp.  

En hel del skräp i form av 
organiskt material från fåglar 
och byggskräp finns på val-
vets ovansida och murkrön 
vilket kan orsaka rötskador 
och fuktskador. Springor tä-
tas med fågelnät. Städning 
behöver göras i samråd med 
antikvarie för att inte riskera 
att arkeologiskt material stä-
das bort.  

3 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

3 Inventarier 
Fast inredning av målat trä. Allmänt 

Befintlig färg på kyrkans fasta 
träinredning kan vara en 
färgtyp som inte har tillräck-
ligt hög diffusionsöppenhet. 

 3 

3.1.1 Altarring Altarring av målat trä (vitt 
och guld) med tygklätt hand-
fall och knäfall av rött tyg. 

Färgbortfall finns på syll. Tyg 
på knä- och handfall är 
mycket fransigt och nött samt 
blekt. 

 

3 

3.1.2 Altare Altare av målat trä. Sprickor och färgbortfall 
finns på altarets sidor. 

 

3 

3.1.3 Altaruppsats Altaruppsats av målat trä 
Konserverad 2013. 

Gott skick.  - 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

3.1.4 Predikstol Predikstol med ljudtak och 
trappa av målat trä Konserve-
rad 2013. 

En del färgflagning finns på 
sidan av predikstolskorgen. 
Eventuellt orsakat att för 
kraftiga temperaturväxlingar 
vid starkt solljus. Den södra 
sidan bör täckas över när kyr-
kan inte används. 

 

1 

3.1.5 Bänkar Bänkar av målat trä. Inom-
husklimatet har tidigare varit 
för torrt under perioder vilket 
kan förklara skadorna och ett 
allt för tätt färgskikt som inte 
klarar av temperaturskillna-
der. Skadorna fanns vid före-
gående underhållsplans upp-
rättande. 

Sprickor och färgbortfall 
finns på bänkarna. 

 

3 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

3.1.6 Orgelläktare Orgelläktare av målat trä i 
grått. 

Sprickor i färgskikt på orgel-
läktarens pelare. 

 

3 

3.2 Förvaring inventa-
rier 

Textilier förvaras i skåp 
bakom altaruppsats, kyrksil-
ver i säkerhetsskåp under 
läktaren. 

Anpassad förvaring utan åt-
gärdsbehov. 

 0 

3.2.1 Förvaring bårhus Förvaring för en del inventa-
rier finns i bårhuset. 

Förvaringen är tillfredstäl-
lande. 

 

0 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

3.2.2 Förvaring torn, 2 
vån 

Förvaring av begravnings-
kransar, fönsterbåge. 

Förvaringen bör ordnas i 
hyllor eller på bättre sätt som 
skyddar inventarier från in-
sektsangrepp och dåligt kli-
mat. 

 

1 

3.2.3 Förvaring lång-
husvind 

Begravningskransar på lång-
husvinden. 

Dessa bör få annan förvaring.  2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

4. Tillgänglighet 
 

    

4.1.1 Västra tornentré  Tre steg gjutna och det nedre 
av trä med skrapgaller. Flytt-
bar ramp finns för bättre till-
gänglighet. 

Entrén ej tillgänglig för rörel-
sehindrade. Kan ej betraktas 
som lätt avhjälpt hinder. 

0 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

4.1.2 Östra entré absid Tre steg av natursten. Entrén ej tillgänglig för rörel-
sehindrade. Kan ej betraktas 
som lätt avhjälpt hinder. 

0 

4.1.3 Trappor stegar 
tornets övre våning 

Stegar av aluminium och 
räcken av trä.  

Skyddsräcken saknas intill 
uppgång till övre vindsplan. 
Risk för fallolyckor! 

1 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Teknisk uppbyggnad och 
kommentarer 

Åtgärdsbehov Fotodokumentation Prio 

4.1.4 Vindar Enkla landgångar av brädor 
lagda på bindbjälkar. Belys-
ning indraget i långhusvind 
och korvind. Eluttag finns. 

Landgångar behöver breddas, 
kompletteras och säkras. 

3 

     

Textilier skadeinventering 
 
Antependium och altarbrun 
  
1. Rött antependium i bomullstyg från 1967. Fläckig. 
2. Antependium av ofärgad linnedamast med två applicerade guldband. Hänger ned i golvet. Fransigt nedtill. 
3. Antependium av lila ylletyg från 1965. Ok. 
4. Grönt antependium av linnetyg från 1967. Ok. 
5. Altarbrun i grovt vitt linnetyg. Ok. 
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Predikstolskläden 
1. Lila predikstolskläde av ylletyg. Ok 
2. Predikstolskläde i grönt bomullstyg från 1976.  Ok 
3. Rött predikstolskläde i bomullstyg från 1967. Ok. 
4. Vitt predikstolskläde i bomullstyg från 1966. Ok 
 
Mässhakar 
1. Vit linnedamast från 1982. Ok.  
2. Grön mässhake av ylle. Ok. 
3. Mässhake i röd sammet med rött linnefoder. Ok. 
4. Vit mässhake i sidendamast med foder av gult linnetyg. Mycket sliten. Används ej längre.  

 
Stolor 
1. Vit stola i linnedamast med foder av gult sidentyg. Ok.  
2. Lila stola i ylletyg med ljuslila foder av linne. Ok.  
3. Grön stola i linnedamast med foder i ljusgrönt linnetyg. Ok. 
4. Svart stola i akryl/polyester med broderat kors i silvertråd. Ok. 
5. Röd stola i ylletyg med broderade grekiska kors i guld, gult och lila.  Ok. 
6. Vit stola i linnedamast med foder av ljusblått linnetyg. Ok. 
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Tidplanering åtgärder 
 

Aktivitet År 1 Inom 3 år Inom 10  

Kontroll fönsterbänk rund-
fönster torn 

Hålls under uppsikt och vid be-
hov lagning likt befintligt 

 Eventuellt plåttäcks i samband 
med nästa renovering 

Ommålning putslagning exteriör  Framtagning arbetshandling och 
ansökan om KAE. Ansökan om 
tillstånd beroende på 
omfattning. 

Yttre putslagning samt ommål-
ning. 

Ommålning, putslagning väst-
portal 

 Underhåll färg och puts   

Kontroll vattenavledningsystem Regelbundet och vid misstanke 
om läckage.  

 Vid behov ommålning. 
Eventuellt i annan kulör än 
brunmålad plåt. 

Fönsterbågar  Ansökan om KAE och fram-
tagning arbetshandlingar 

Ommålning 

Ytterdörrar  Underhåll lackning och oljning 
exteriör, tätning ytterdörr 

 

Yttertak allmänt Akuta åtgärder på torn och 
långhus redan utförda. 

Framtagande av handlingar för 
renovering, ansökan om tillstånd 
och KAE. 

Takrenovering 

Ommålning ytterbågar invändigt 
samt emellan ytter- och inner-
båge 

 I samband med yttre underhåll 
av fönster 

 

Översyn av kondenslådor Kontroll av funktion och even-
tuell tätning 

  

Lagning golv kyrkorum  Ilagning av fogar med genom-
färgat bruk 
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Aktivitet År 1 Inom 3 år Inom 10  

Putsskador kor och absid Vid behov lagning Vid behov lagning med 
kalkbruk.  

Om problem kvarstår bör de 
utredas inför nästa inre 
renovering  

Rundfönster putsskador  Tätning av fönsterbåge och put-
slagning. Ommålning 
fönsterbåge invändigt och 
utvändigt. 

 

Trappsteg klockvåning  Sanering trägnagande insekter. 
Ilagning med nytt virke. 

 

Klockvåning, tornvind  Städning från skräp. Sanering 
från trägnagande insekter.  

 

Ljudluckor  Underhåll vid behov. Ommålning i samband med 
nästa yttre renovering. Putslag-
ning i anslutning till järnstaplar 

Vittring valv Pågående vittring på ovansidan 
av valven bör kontrolleras regel-
bundet.  
Vid behov görs besiktning av 
konservator 

  

Tätning lucka vind  Tätning av vindslucka.  
Absidvind   Städning från skräp och tätning 

mot fåglar i samband med nästa 
takrenovering.  

Krackelerat färgskikt predikstol Skyddstäckning predikstolens 
södra sida. 
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Aktivitet År 1 Inom 3 år Inom 10  

Förvaring inventarier Inventarier på vind och tornets 
övre våningar flyttas till mer an-
passade utrymmen. 

  

  Framtagande av program till 
invändig ommålning av inred-
ning. Ansökan om tillstånd och 
KAE. 

Ommålning översyn av kyrkans 
fasta inredning 

Landgångar vind   Komplettering landgångar. 
Tornvind Komplettering av räcke, fall-

skydd. 
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Byggnadsdel  Punkter att kontrollera  Intervall  Underhållsinstruktioner Egna anteck-
ningar 

Besiktnings-
datum 

Yttertak • Läckage 
• Färg på plåt 

1 ggr/år Eventuellt läckage åtgärdas. Tecken på 
flagande färg anmäls till entreprenör. 

  

Fasadputs • Sprickbildningar 
• Putsnedfall 
• Bom 
• Missfärgningar och 

algpåväxt 

1 ggr/år Dokumentera sprickor och skador. Vid 
behov kontakta sakkunnig för skadeana-
lys och råd. 

  

Avvattning • Löv och annat skräp i stånd-
rännor och stuprör. 

• Infästningar och skarvar 

1 ggr/månad 
under hösten. I 
övrigt vid be-
hov. 

Rensa rännor och rör och täta eventuella 
läckage i skarvar. 

  

Plåtavtäckning • Bucklor i plåt samt otäthet 
• i skarvar, särskilt i anslut-

ningar mellan yttertak och 
fasader. 

• Övriga skador 

1 ggr/år Otätheter åtgärdas snarast. Bucklor hålles 
under uppsikt, vid behov kontakta 
plåtslagare för skadebedömning och åt-
gärdsförslag. 

  

Fönster  • Tätning mellan järnkarm 
och murverk 

• Skadade falsar 
• Kondens 
• Trasigt glas 
• Korrosion 
• Färgflagning 

Översyn av 
tätning 
var femte år. I 
övrigt vid be-
hov. 

Rostskyddsbehandling och målning bör 
utföras var 10-20 år. Underbehandling, 
rost borstas bort med stålborste, behand-
ling med blymönja och målning med olje-
färg alternativt med rostskyddsfärg. 
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Byggnadsdel  Punkter att kontrollera  Intervall  Underhållsinstruktioner Egna anteck-

ningar 
Besiktnings 
datum 

Dörrar/portar • Tätning mellan karm 
och murverk samt vid 
tröskel. 

• Kontroll av gångjärn, 
låsanordning etc. 

• Rötskador och sprickor 
i karm och dörrblad. 

• Färgflagning. 

Vart femte år. 
I övrigt vid 
behov. 

Kontrollera frigång och låsanordningar 
och justera vid behov. Kontrollera utsida 
och dörrarnas nederkant efter eventuella 
rötangrepp. 

  

Ljudluckor • Täthet mellan karm 
och murverk. 

• Luckornas Stängning 
kontrolleras. 

Regelbundet 
flera gånger 
per år 

Kontrollera att ljudluckorna går att stänga 
och öppna. Åtgärda eventuell otäthet. 

  

Vindar • Läckage genom taket 
• Skadedjursangrepp 
• Ventilation, kondens 

Ofta och re-
gelbundet all-
tid efter kraf-
tiga skurar och 
storm 

Läckage åtgärdas 
omgående. Fukt- och 
rötskadade delar bör bytas 
snarast. 

  

Väggputs • Sprickbildningar 
• Putsvittring 
• Putsnedfall 
• Bom 
• Skadedjursangrepp 

Vart 5:e år Dokumentera sprickor och skador. Vid 
behov kontakta sakkunnig för skadeana-
lys och råd. 

  

Dekormålning • Putsnedfall 
• Sprickor 
• Flagning 
• Fuktfläckar/ 
• Missfärgningar 

1 ggr/år  
Kontroll av 
målerikonser-
vator vart 5:e 
år eller vid be-

Rengöring får ej ske med vatten eller ren-
göringsmedel. Vid flagning bör sakkunnig 
inkallas för att avgöra om fästning eller 
kompletteringsmålning bör 
utföras. 
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• Blekning 
• Smuts/spindelväv 

hov 

Golv • Öppna fogar 
• Skadade golvplattor 

1 ggr/år Öppna fogar fylls med bruk. Skadade 
plattor byts ut mot likvärdiga. 

  

Predikstol, me-
deltida träport, 
altaruppsats, 
triumfkrucifix 

• Smuts och damm 
• Sprickbildning 
• Färgflagning 
• Mekaniska skador 
• Skadedjursangrepp 

Regelbundet. 
Vid skador 
kontaktas kon-
servator 

Städning. Försiktig damning genom torra 
metoder med damvippa. Dammtrasa kan 
slita loss lösa färgskikt 

  

Övriga träin-
ventarier 

• Smuts och damm 
• Sprickbildning 
• Färgflagning 
• Mekaniska skador 
• Skadedjursangrepp 

1 ggr/år Städning regelbundet med torra metoder.    

Textilier • Förvaring 
• Mekaniska skador 
• Missfärgning 
• Smuts 
• Skadedjursangrepp 

1 ggr/år Besiktning vid uppkomna skador.   

Kyrksilver och 
övriga 
metallföremål 

• Missfärgningar 
• Smuts- och fettfläckar 
• Bucklor och hål 
• Korrosion 

1 ggr/år Se över förvaring och rengöring 1 ggr/år 
och vid behov. Vid skador kontakta sil-
versmed.  

  

Ljuskronor av 
mässing (malm-
kronor) samt 
ljusstakar 

• Bucklor 
• Smuts 
• Upphängningsanord-

ning 

1 ggr/år Smuts borttages försiktigt. Upphäng-
ningen kontrolleras årligen. Skador åtgär-
das av metallkonservator. 
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VA-system • Ståndrännor och stup-
rör  

På hösten före 
och 
efter lövfäll-
ning. 
 

Rensa för att förhindra breddning och 
stopp i rör. 
 

  

Ventilation • Kondensbildning på 
fönster 

Regelbunden 
kontroll. 

Förbättring av luftning skall åtgärdas ge-
nom öppning i innerfönstret. Därefter 
skall fönstren synas kontinuerligt för att 
kontrollera att kondens ej uppstår. 
 
 

  

Uppvärmning • Uppvärmningskostna-
der 

• Tidur och reglercentral 
visar rätt värde 

 

Vid övergång 
till 
sommartid/vin
tertid 
 

Värmeförbrukningen skall kontrolleras 
årsvis. 
 

  

Elförsörjning • Godkänd elrevision 
• Automatsäkringar 

1 ggr/ 6 år 
1 ggr/månad 
 
 

Gör felsökning vid behov.   
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Kulturmiljö 
 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 

2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 

3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 

4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 

5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 

6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 

7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 

8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 

9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 

10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 

11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 

12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk 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 



 

 


