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Nämndemansgården ligger på Ven som tillhör Landskrona 
kommun och som är markerat på kartan. 

Nämndemansgården ligger på södra delen av Ven, ön utanför Landskrona.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Nämndemansgårdens putsade fasader kalkades, fönster och dörrar på boningshu-
set målades med linoljefärg, uthusens fönster och portar tjärades, panel på gavel-
rösten och på korrehus rödfärgades och samtliga takryggningar reparerades. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Nämndemansgården, Tuna 11:3 
Socken   Sankt Ibb 
Kommun   Landskrona 
Arbetshandlingar Anbud arbeten 2016, 2015-09-30, Michael 

Andersén, Byggnadshantverk i Helsing-
borg AB; Nämndemansgården på Ven, vård-
plan 2012, Rapport 2011:32 och Nämnde-
mansgården, antikvarisk komplettering 2003, 
Rapport 2003:112, Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne 

Länsstyrelsens diarienummer 2016-03-03 och 2016-03-17 434-28140- 
2015 

Regionmuseets diarienummer L12.20-57-16, 1329 
Byggherre/beställare Hvens Hembygdsförening 
Entreprenör   Byggnadshantverk i Helsingborg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid Augusti till oktober 2016 
Slutbesiktning 2016-10-12 
Bidrag till kulturmiljövård 225 000 kr, 90 % av kostnaderna samt för 

antikvarisk medverkan 
Rapport granskad av Maria Johansson 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Nämndemansgården uppfördes efter storskiftet i Tuna by 1792. I början av 1800-
talet flyttades gården till sin nuvarande plats. 1991 såldes gården med villkoret att 
den skulle bli hembygdsgård varför Hvens Hembygdförening och dess föregång-
are skött gården sedan dess. Benämningen Nämndemansgården kommer av att 
Ernst Bengtsson som drev gården mellan 1923 och 1960, var nämndeman. Innan 
dess gick gården under namnet Karhojagården efter öns södra udde Karhoja, 
eller Karlsöga. 

Nämndemansgården består av en fyrlängad gård samt fyra friliggande ut-
hus; garage, grishus, hönshus och korrehus. Den äldsta längan, den östra delen 
som idag kallas Gammel Boels uppfördes på 1810-talet. Den senast tillkomna 
delen, tvåvåningslängan i väster, stod klar år 1870. Den äldsta delen av gården är 
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uppförd i korsvirke med klinefack och de andra längorna är uppförda i lertegel. 
Boningslängan och tvåvåningslängan har fasader av bränt gult tegel, medan de 
övriga är putsade och vitkalkade. Även de friliggande uthusen är uppförda i gult 
tegel, utom korrehuset som är klätt med panel. Ekonomilängorna och de mindre 
husens portar, fönster och andra snickerier är tjärade medan boningslängans 
snickerier, inklusive verandan, är grönmålade. Dörren som sitter på boningshu-
sets södra sida är dock avfärgad i brunt. Panelen på längornas gavelrösten och på 
korrehuset är avfärgade med röd slamfärg. En del av gavelröstenas fönster är må-
lade i rött och andra i vitt. 

På Nämndemansgården har få större renoveringar utförts. Ett av de större 
arbetena var på 1950-talet då portalängans västra gårdsfasad murades om med 
bränt tegel. Under 1990-talet har omfattande förstärknings- och stagningsarbeten 
gjorts på tvåvåningslängan och i Gammel Boels hus. Mellan åren 2003 och 2013 
hölls tio byggnadsvårdsläger och en del reparationer har gjorts vid sidan av läg-
ren. Under dessa år har putsfasader reparerats och kalkavfärgats, gavelpaneler och 
snickerier bytts och avfärgats. Invändigt har hussvamp och röta sanerats, golv har 
lagats och kompletterats, väggar putslagats, tapetserats och avfärgats. Byggnads-
vårdslägren har sålunda inneburit att gården är i betydligt bättre skick än vad den 
var i början av 2000-talet.  

Sedan gården blev byggnadsminne 1976 har det enligt arkivhandlingarna 
betalats ut summor för taktäckningar vart och vartannat år. Alla tak utom ver-  

Gammel Boels hus gårdssida, före renovering i april 2016. 
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randans är täckta med halm eller vass och är lagda mellan 1980 och 2008. Taken 
var ursprungligen täckta med halm som succesivt bytts mot vass under senare 
hälften av 1900-talet. Sedan slutet av 1990-talet har taken återigen lagts med halm 
varmed ungefär hälften av taken på gårdsbyggnaderna numera har halm. Sedan 
mitten av 1900-talet har taken på Ven ryggats med vassmattor som hålls på plats 
med järnstänger. Enligt den undersökning som Regionmuseet utförde 2003 har 
det funnits en äldre ryggningstradition med träkäppar och halmdockor. Under det 
senaste decenniet har ambitionen varit att återgå till denna tradition på alla tak.  

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Nämndemansgården skyddas sedan 1976-06-08 som byggnadsminne enligt kul-
turmiljölagen då gården bevarar egenarten hos en gången tids byggnadsskick och med hänsyn 
därtill är att anse såsom synnerligen märklig. En del av motiveringen lyder: Nämnde-

mansgården på öns södra del är en välbevarad helt kringbyggd anläggning med vitputsade läng-

or under halmtak. Skyddsbestämmelserna lyder: 
1. Byggnaderna må ej utan riksantikvariens samtycke rivas, flyttas eller till sitt yttre 

ombyggas eller på annat sätt förändras. 

2. Arbeten i byggnadens inre, som medför ingrepp i byggnadsstomme och fast inredning 

skall utföras i samråd med riksantikvarien. 

3. Till byggnaderna hörande markområde enligt bifogade kartmaterial må ej utan 

riksantikvariens samtycke ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan väsentlig förändring. 

4. Byggnaderna skall ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll. 

Portalängans gårdsfasad före renovering, april 2016. 
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Skadebild/Motiv till åtgärder 

Taket var i stort behov av omryggning, den senaste ryggningen och reparationen 
utfördes på delar av gårdens längor för tre år sedan. Då ryggades portalängans 
södra takfall om, boningshusets ryggning spändes och kompletterades med 
dockor och ryggningen på Gammel Boels hus kompletterades med ny halm. Det 
fanns även glipor i taknocken på främst boningshus och tvåvåningslängan. Dock-
orna bands till en början fast med vidjor men eftersom det inte höll började man 
så småningom säkra med järntråd. Då dockorna även med denna teknik inte hål-
ler särskilt länge bestämde man sig för 2013 att enbart binda med dockor på bo-
ningshuset. Ett bevarat foto från 1924 visar att denna typ av ryggning en gång 
funnits på boningshuset. Vad gäller de andra längorna finns det inte några belägg 
för detta utförande. 

Kalkning av de putsade fasaderna utfördes för tre år sedan och innan dess 
utfördes det vid varje byggnadsvårdsläger. För att hålla byggnaderna i skick bör 
det göras varje år, vilket är traditionellt. På gården försöker man också följa tradit-
ionen att putsa om så lite som möjligt, endast lossnade partier lagas. 

Målning och översyn av snickerier har utförts varje år i mer eller mindre ut-
sträckning under de senaste åren och gavelröstena har avfärgats efterhand som de 
lagats eller bytts. På tvåvåningslängas södra gavelröste var färgen nersliten och 
senast det avfärgades var troligtvis 2003. De andra gavelröstena och rödfärgade 
snickerierna har blivit avfärgade efter det.   

Boningshusets nordvästra fönster, närmast Gammel Boels hus. T v före renoveringen och t h efter målning och att 
vattbrädan under fönstret ersatts. 
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Utförda åtgärder 

Snickerier 

Boningshusets fönster kittlagades och avfärgades med den specialblandade 
”Nämndemansgröna” linoljefärgen från Ottossons färgmakeri AB. En ny laddning 
med fem liter färg beställdes, så nu har hembygdsföreningen återigen den gröna 
färgen på lager. Även pardörrarna på gårdssidan avfärgades. Vattbrädan under 
gårdssidans ena fönster, närmast hörnet mot Gammel Boels hus, var rötskadad 
och gjordes ny likt den befintliga med rundad profil och avfärgades med samma 
färg som övriga fönster. Även panelen på det högra dörrbladet på köksingångens 
pardörr var skadad. De nedre åtta brädorna ersattes med nya spontade i fur av 
samma dimensioner som de förra. Samtidigt som dörren lagades gick det ne-
dersta gångjärnet på det vänstra dörrbladet sönder. Det lagades provisoriskt i 
hembygdsföreningens egen regi genom förstärkning och svetsning av gångjärnet.  
För att komma åt järnet skars dörrbladet upp och en liten brädfyllning gjordes. 

De två gavelfönstren på boningshusets östra sida målades med vit linolje-
färg likt tidigare utförande. Däremot målades inte den bruna dörren mot trädgår-
den, verandan och inte heller grisahusets gröna dassdörr och fönster. 

Samtliga rödfärgade gavelrösten, vindskivor, vattbrädor, gavelfönster, kor-
rehusets panel, den östra porten på höglogen och den västra porten på Gammel 
Boels hus borstades rena och avfärgades med ljusröd slamfärg av fabrikatet Falu  

Boningshusets köksingång. T v före lagning och t h fäller hantverkaren in ny panel på det högra dörrbaldet. 
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rödfärg. På gården finns sammanlagt elva panelklädda gavlar och tre små rödfär-
gade gavelfönster. Vattbrädan på höglogens nordöstra hörn ersattes med en ny 
bräda i fur som avfärgades med rödfärg. 

Samtliga av gårdens 91 portar, luckor, fönster och gluggar på ekonomiläng-
orna och de friliggande uthusen behandlades med trätjära likt tidigare utförande. 
Tjäran blandades av Dalbränd tjära, linolja och svart pigment av järnoxid. De två 
övre fönstren i tvåvåningslängans västfasad, undantagets två sovrum, fick nya 
fönsterbleck av svartmålad galvad plåt. Gångjärnet på hönshusets ena dörr laga-
des också. 

Puts- och tegelfasader 

Putsbortfall på portalängan och Gammel Boels hus lagades enligt traditionen att 
endast laga synliga skador. På Gammel Boels hus fanns en spricka på den lilla 
väggen, mellan den röda och den svarta porten, och på portalängans utsida fanns 
några smärre skador. Lagningarna gjordes med spritputs av kalkbruk från Ku-
lekalkbruk som lades på för hand. Lagningarna kalkavfärgades ett flertal gånger 
och samtliga fasader kalkades en gång. 

Smärre fogspickor på de teglade fasaderna, så som kring det nedre högra 
fönstret på tvåvåningslängans södra gavel och fogningen vid förstugans dörrblad 
lagades med kalkburk.  

Tvåvåningslängans södra gavel. T v före och t h efter avfärgningen med ljus slamfärg och tjärning av fönster. 
Sprickor vid det nedre högra fönstret lagades också. 
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Stråtak 

Samtliga tak reparerades vad gäller ryggning och tätning av halm- och vasstäck-
ning vid nock. Alla taken är lagda en sida och ett sti/parti i taget och det övre 
halm- och vasskiftet är inte, enligt vanlig täckningstradition, lagt över nock vilket 
gör att det lätt blir otätheter. Hålen syns bäst från insidan och kan se allvarligare 
ut än vad de är. Smärre hål behöver inte betyda att taket är otätt. Ryggningen på 
vardera takfallen överlappar dessutom inte varandra utan bildar ett V-format ut-
rymme. 

Reparationen av ryggningen utfördes i större omfattning än vad som var of-
fererat. Man hade räknat med att laga 100 löpmeter och på den fyrlängade gården 
finns omkring det tredubbla. Till exempel lagades även de fyra uthusens rygg-
ningar vilket inte var med i beräkningarna. Ny ryggning lades på de ställen där 
ryggningen blivit för tunn enligt Ventraditionen med mattor av halm, tätt lagda 
kärvar som lades med botten uppåt och axänden neråt. Ryggningens tjocklek be-
gränsas av längden på ståltråden som även måste gå runt underliggande taktäck-
ning. Kärvarna bands fast med rostfri järntråd över delvis nya enekäppar. (De nya 
käpparna kom från Laholm, Fredriksdal i Helsingborg och Eketorpet på Öland). 
Då vissa sidor är mer utsatta än andra och vinden kan förstöra ryggningen lades 
vass i stället för halm på tvåvåningslängans västra sida och på båda sidor av kor-
rehuset. Vass är styvare och böjs inte lika lätt som halm.  

Undantagens två sovrumsfönster, överst i bild, fick nya fönsterbleck i vartmålad plåt. T h Gammel Boels hus 
som putslagades och höglogens gavel som rödfärgats (jämför med bild på sidan 6). 
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För att ytterligare skydda ryggningen på den västra sidan på tvåvåningslängan 
lades vassen ut över det motsatta takfallets halm så att ryggningarna från de båda 
takfallen överlappar varandra. Eventuella kvarvarande dockor togs bort på alla 
ekonomilängor och uthus. På tvåvåningslängan och hönshuset användes i stället 
för käppar en galvad stålraft likt gängse Ventradition. 

På boningshuset lades förutom ryggningen även nya dockor på båda takfal-
len. Dockorna knöts med tjärgarn eftersom halm, som det egentligen ska vara, 
inte håller. 

Avvikelser från arbetshandlingar 

Ett par saker som kvarstått från det senaste byggnadsvårdslägret utfördes, så som 
fönsterbleck sattes upp på tvåvåningslängans två övre fönster mot söder och det 
högra dörrbladet till köksingången lagades. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Årets arbeten har utförts med hänsyn till gårdens kulturhistoriska värden. Flera 
arbetssätt och val av material och produkter är framtagna under byggnadsvårds-
lägren och har återkommit år efter år. På så sätt skapas goda förutsättningar för 
hur byggnaderna ska tas om hand väl och processen att komma fram till de rätta 
tillvägagångssätten har fått mogna fram. Ett exempel är stänkputsningen och av-

Boningshuset (t v) ryggades om med halm och dockor och tvåvåningslängans yttersida (t h) lades om med vass 
som överlappar insidans halmryggning. 
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färgningen med specialblandade kulörer. Fastän det sker reparationer varje år 
finns det hela tiden ett stort underhållsbehov. Sprickor, skevheter och andra ska-
dor måste hela tiden hållas under uppsikt. Förstärkningar av konstruktionen har 
gjorts på många ställen men man måste hela tiden vara vaksam på nya skador.  

Ryggningen är trots säkringen inte särskilt hållbar och då Nämndemansgår-
den ligger väldigt utsatt i landskapet har man ständiga problem med nedfallna 
dockor. Förutom att det ger ett ovårdat intryck blir det väldigt kostsamt att laga 
alla ryggningar varje år. 2013 beslöts därför att man inte ska lägga några dockor 
på ekonomibyggnaderna. Enligt den linje som framtagits genom den senaste 
vårdplanen kan man bibehålla och underhålla de dockor som finns på boningshu-
set. Det är bara den byggnaden som det finns belägg för att dockor funnits. Se 
vidare Nämndemansgården på Ven. Vårdplan 2011. Rapport 2011:32. 

Övriga handlingar/föregående rapporter 

- Nämndemansgården på Ven. Antikvarisk medverkan, 2013, Rapport 2013:37, Anna Rabow, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården på Ven. Antikvarisk medverkan, 2012, Rapport 2012:18, Anna Rabow, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne  

- Nämndemansgården på Ven. Vårdplan, 2011. Rapport 2011:32. Anna Rabow, Regionmuseet 

Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården på Ven. Antikvarisk medverkan, 2010, Arkivrapport 52/2010, Heikki Ranta, 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården på Ven. Antikvarisk kontroll, 2009. Rapport 2009:84. Anna Rabow, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Från Karlshöga till Nämndemansgård. Dokumentation, 2008. Rapport 2008:93. Mia Jungskär och 

Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården på Ven. Antikvarisk kontroll, 2008. Rapport 2008:57. Anna Rabow, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården - skadeutredning. Antikvarisk kontroll, 2007. Arkivrapport 68/2007. Emelie 

Petersson, Regionmuseet Kristianstad/Lands-antikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2007. Rapport 2007:45. Emelie Petersson, Regionmu-

seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2006. Rapport 2006:45. Anna Rabow, Regionmuseet 

Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2005. Rapport 2005:122. Anna Ligoura, Regionmu-

seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
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- Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2004. Rapport 2004:132. Anna Ligoura och Anna 

Sturesson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne  

- Nämndemansgården. Antikvarisk komplettering av vårdplan, 2003. Rapport 2003:112. Paul Hans-

son och Anna Sturesson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården på Ven. Antikvarisk kontroll, 2003. Rapport 2003:54. Anna Sturesson, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

- Nämndemansgården på Hven, vårdplan 1999, Lena Rosén & Kersti Lenngren 

- Ritningar över Nämndemansgården, planer, sektioner och fasader, Per Fransson, 1994 

 

En del av rapporterna finns på: http://www.regionmuseet.se/rapporter.htm 

 

 

 

 

 

Lund 2016-11-07 

Anna Rabow 
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Bilaga 1 – plan 

  

 
 

Plan över Nämndemansgårdens fyra längor, uppmätt 1994, Regionmuseet Kristianstad arkiv. 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2016 

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. 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 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm, Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson 

och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016.  
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
50. Östra Broby kyrka – installation ab brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
51. Svedala kyrkogård, Svedala sn, VP, Åsa Jacobsson, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
52. Skurups kyrka – renovering av värmesystem, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
53. Renovering av Börringe kyrkogårdsmur, Börringe sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2016 
54. Östra Herrestad kyrka- utvändig restaurering, Östra Herrestad sn, AM, Petter Jansson 2016 
55. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2016 



 

 


