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Långhuset, mot koret i väster. 
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1. Inledning 
Tyringe kyrka uppfördes 1924-25. 

Arkitekt var Carl Andrén från Staffanstorp. 

Någon äldre kyrka har inte funnits i 

Tyringe by eller samhälle, som hör till Finja 

socken med dess medeltida kyrka. 

En tidigare underhållsplan för 

Tyringe kyrka togs fram av Restaurator år 

2004 på uppdrag av församlingen. Följande 

dokument är en uppdatering av under-

hållsplanen från 2004. Dokumentet har 

tagits fram av Regionmuseet Kristianstad 

genom antikvarie Helén Lilja och är 

granskad av antikvarie Kerstin Börjesson. 

Göran Johansson, GJ Kyrk- och Kultur-

renoveringar, anlitades som byggnads-

teknisk expert. Besiktning och inventering 

skedde 15e maj 2017.  

I enlighet med kulturmiljölagen skall 

kyrkor som är skyddade som kyrkliga 

byggnadsminnen enligt KML 4 kap ha en 

underhållsplan. Denna ska uppdateras 

minst vart 10e år, vilket för Tyringe kyrka 

borde inneburit att en förnyad plan 

upprättats år 2014.  

Underhållsplanen från 2004 inne-

håller i enlighet med Lunds stifts krav en 

beskrivning av kyrkans exteriör och 

interiör, dess inventarier, byggnadshistorik, 

nuläge och åtgärdsbehov. Underhållsplanen 

beskriver också övergripande kyrkans 

kulturhistoriska värde och vårdkrav för att 

dessa värden skall bestå.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med underhållsplanen är att 

den ska vara ett underlag för förvaltning, 

underhåll och skötsel av kyrkan. Planen ska 

ge handledning vid beslut om nya åtgärder 

och förändringar samt vid myndighets-

beslut angående bidrag och tillstånd.  

 

1.2 Metod 
Den nya uppdaterade underhålls-

planen utgår från den tidigare från år 2004. 

Utgångspunkten har varit uppgifterna från 

2004 års underhållsplan, som är ett gott 

grunddokument, och att uppdatera det som 

förändrats eller där kunskap tillkommit, 

och fokusera på behovet av åtgärder.  

Arbetet har bestått av inventering och 

besiktning på plats av kyrkans exteriör och 

interiör. En fotodokumentation har utförts 

med digitalkamera. Besiktningen har 

framför allt utförts okulärt men viss 

provtagning har utförts av färgskikt för att 

konstatera färgtyp.  

 

1.3 Planens användande 
Underhållsplanen för Tyringe kyrka 

skall antas av kyrkoråd respektive kyrko-

nämnd samt av kyrkofullmäktige eftersom 

planen ska ligga till grund för kyrkans 

framtida underhåll. Originalet till den nya 

underhållsplanen ska arkiveras tillsammans 

med kyrkans första underhållsplan i 

original. Det är viktigt att underhållsplanens 

checklistor och rekommendationer följs. 

Observera att åtgärder kan kräva tillstånd 

från Länsstyrelsen. En del åtgärder kan 

kräva specialkompetens för framtagande av 

åtgärdsprogram, exempelvis konservator.  

 

1.4 Bilagor 
En fotodokumentation har utförts i 

samband med underhållsplanens upp-

datering. Fotomaterialet medföljer under-

hållsplanen som fristående bilaga på cd.  
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1.5 Kyrkans läge och församling 
Tyringe kyrka ingår i Tyringe pastorat, 

Finja socken. I pastoratet ingår kyrkorna i 

Tyringe församling; Tyringe, Matteröds, 

Finja och Hörjas kyrkor, tillsammans med 

Röke och Västra Torups kyrkor, som utgör 

egna församlingar. Tyringe pastorat ligger i 

Västra Göinge kontrakt i Lunds stift. 

 

 

 

 

Helén Lilja 

Kristianstad 2017-09-30 

 

              

Ovan: Skåne, Hässleholms kommun med Tyringe i väster. 
 
Till höger: Tyringe med kyrkan markerad med pil.  
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2. Grundläggning 
Kyrkan är grundlagd med en gjuten 

grund, bjälklag på tegelplintar och en 

sockel med kvadersten av grovt huggen 

granit. Ventilationshål är borrade i granit-

sockeln. Kryputrymmet är tillgängligt 

från källaren. 

I bjälkar och blindbotten finns en 

del mindre och ytliga or-angrepp, men de 

bedöms inte vara skadliga för byggnaden 

och därför inte nödvändiga att åtgärda. 

Sockeln är i gott skick, men med en 

del små partier där fogbruket är löst eller 

saknas. 

Se Åtgärdsbehov, bilaga 1 (2 

Grundläggning). 

 

3.  Exteriör 
Hela kyrkan är byggd av tegel och 

sedan putsad med spritputs, men med 

slätputsade gesimser. Kyrkan är avfärgad 

med vit mineralfärg. 

Fasaderna är överlag i gott skick, 

men har behov av mindre lagningar och 

tvätt. 

 

 

På samtliga fasader finns partier 

med rödalger. Dessa måste tvättas bort 

innan de hunnit fästa. 

Växtligheten närmast kring kyrkans 

fasader kräver en översyn. Vid koret och 

långhuset i söder växer höga och täta 

rhododendron, som håller kvar fukt i 

murarna. Se Åtgärdsbehov, bilaga 1 (3.1 

Murverk och fasader) 

Taken är täckta med rött tegel, men 

det är inte samma sorts tegeltak över hela 

kyrkan. På torn och långhus ligger 

falstegel och på koret och strävpelarna 

enkupiga tegelpannor. Det finns behov 

av en allmän översyn av taken med 

justering av pannor. På långhuset har ex. 

lagningar gjorts med fel sorts takpannor. 

Se Åtgärdsbehov, bilaga 1 (3.2 Yttertak). 

Även plåtning och vattenavledning 

är i behov av översyn och mindre 

åtgärder. Ett akut åtgärdsbehov finns – 

en anslutning mellan ränna och stuprör 

från torntaket har släppt i skarven. Se 

Åtgärdsbehov, bilaga 1 (3.3 Plåtning 

yttertak och 3.4 Vattenavledning). 

Fukt och alger frodas bakom rhododendron. 

Lagningarna på långhusets tak borde ha gjorts 
med,falstegel, inte enkupigt tegel. 
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Av kyrkans fönster är alla original 

utom några källarfönster. Original-

fönstren är dubbelkopplade och spröj-

sade träbågar med karmar av trä. Både 

bågar och karmar är målade vita med 

linoljefärg. 

Samtliga fönster är i behov av 

översyn med vissa snara åtgärder. I sämst 

skick är källarfönstren, som alla har 

ruttna delar. Även det runda fönstret i 

tornets Ö-fasad är i behov av en snar 

omkittning och målning. Se Åtgärds-

behov, bilaga 1 (3.5 Fönster, ytterbågar). 

Tyringe kyrkas huvudentré ligger i 

tornet, mot öster. Trappan och rampen 

(av huggen granit och smågatsten) leder 

upp till en parytterdörr i oljad ek. Dörren 

är i stort behov av tvätt och olja. 

Dörrbladen är mycket torra och i 

speglarna finns sprickor så stora att ljus 

faller igenom. 

Även ytterdörren i koret behöver 

oljas. Se Åtgärdsbehov, bilaga 1 (3.6). 

I tornets övre våning finns ljud-

luckor i par mot N, Ö och S. Luckorna är 

av målade ekplank med understycken av 

plåt. Färgen är mycket torr och flagnar. 

Samtliga ljudluckor är i behov av 

restaurering. Se Åtgärdsbehov 3.7. 

4. Interiör 
Kyrkans interiör är ljus och luftig. 

Den har kvar sin ursprungliga karaktär 

och färgsättning. År 1993 gjordes för-

ändringar vid kyrkans entré mot Ö; ett 

kapprum och en toalett byggdes. 

Själva entrén har ett golv av 

kalkstensplattor, toaletten en plastmatta, 

men övriga kyrkan har golv av spontade, 

hyvlade och klarlackerade brädor. I 

underhållsplanen från 2004 står att bräd-

golvets behandling med klarlack bör 

utredas, men något behov av detta finns 

inte. Det lackade golvet är tidstypiskt för 

tiden då kyrkan byggdes, och behandling 

med lack på trägolv medför inte några 

tekniska eller funktionella problem. 

Partier av trägolvet i kapprum och 

långhus är slitna och behöver slipas och 

lackas om. På stengolvet i entrén ligger 

en golvmatta, som har mögel på 

undersidan. Mattan måste bytas ut till en 

mindre tät matta då den på sikt skadar 

stengolvet.  

Väggarna i kyrkans alla rum (för-

utom toaletten) är slätputsade och vita. I 

långhuset syns en tydlig färgskiftning 

mellan övre och nedre delarna av 

väggarna. De nedre delarna är något Fönster i tornets norra fasad. 
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mörkare, sannolikt för att det där målats 

om på en inte tillräckligt rengjord yta. 

Både väggar och tak har något 

mörkare partier av smuts/sot, som kan 

tas bort med borste eller hård svamp. 

 Även taken i kor och långhus är 

vitputsade, välvda i långhus och kor i en 

elliptisk form. Där finns en del små 

sprickor i anslutning till orgelläktaren. 

Sprickorna bör hållas under uppsikt. 

Se Åtgärdsbehov, bilaga 1 (4 Interiör). 

Samtliga innerfönster är i behov av 

en översyn. Flera av dem är i behov av 

omkittning och ommålning med linolje-

färg. Se Åtgärdsbehov, bilaga 1 (4.5 

Innerfönster). 

Orgelläktarens väggar och tak är 

även de något nedsmutsade och kan 

rengöras med borste eller hård svamp. Se 

Åtgärdsbehov, bilaga 1 (4.6 Orgelläktare). 

Orgelläktaren, långhusets och 

korets kyrkorum utgör en helhet, och bör 

behandlas som ett rum vid renoveringar.  

Tornvåningarna har putsade väggar 

och golv av spontade brädor. I under-

hållsplanen från 2004 nämns rötskadat 

innertak, men ”rötskadorna” är olja som 

droppat från klockmekaniken och kräver 

ingen åtgärd. Däremot har en del 

takplank/golvplank mellan klock-

våningen och våningen över släppt. 

Planken är spikade underifrån, vilket 

utgör risk för att trampa igenom. Planken 

måste säkras, alternativt byggs en ny 

plankgång ovanpå bjälkarna. Se Åtgärds-

behov, bilaga 1 (4.7 Tornvåningar).  

I 2004 års underhållsplan nämns att 

takbjälklaget i nedre tornrummet är 

förstärkt med två I-balkar av järn, vilket 

är felaktigt. Antalet järnbalkar är fem. 

Ovan: Långhuset mot orgelläktaren.  
Nedan: Skatboet på vinden. 
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Sprickor i väggarna skall hållas 

under uppsikt. 

Kyrkvinden ovan långhuset är 

tillgänglig från klockvåningen i tornet. 

Det finns inga synliga fuktangrepp eller 

mögel i takstolarna. Ett gammalt skatbo 

finns mot väggen i väster, men öpp-

ningen fåglarna kommit in genom är nu 

igensatt. Påpekandet i underhållsplanen 

från 2004 står kvar om att plankor bör 

läggas ut ovan bindbjälkarna för att 

underlätta inspektion. Se Åtgärdsbehov, 

bilaga 1 (4.8 Kyrkvind). 

Kyrkvinden ovan koret har inte 

besiktigats. Lucka till korvinden finns i 

taket i korets bakre rum.   

Källaren är inredd med toalett, 

pentry och sakristia/teknikrum och 

förråd. Väggarna är slätputsad betong 

eller kakel. En del invändiga skador med 

fukt och saltutfällningen förekommer, 

fr.a i pentryt. I pentryt bör plastfärgen 

avlägsnas och rummet målas om med en 

diffusionsöppen färg. Skorstensbotten 

putslagas vid tillfälle. Se Åtgärdsbehov, 

bilaga 1 (4.9 Källare). 

Dörrar och trapputrymmen invän-

digt kyrkan är i gott skick, men mindre 

putslagningar och målning kan göras vid 

tillfälle.  

5. Fast inredning 
Sedan förra underhållsplanen har 

altarringen tagits bort. Inredningen är i 

gott skick, men både på predikstol, 

bänkar och orgelfasad finns små skador i 

form av sprickor, enstaka färgflagningar 

och avnött färg (bänkarnas fotstöd).   

Orgeln är mycket dammig invändigt 

och i behov av rengöring. Damm kan på 

sikt ge mögel i orgeln. Se Åtgärdsbehov, 

bilaga 1 (5 Fast inredning). 

Inför åtgärder på den fasta inred-

ningen skall kontakt tas med orgelfirma. 

Orgeln är mycket dammig invändigt. 
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6. Tillgänglighet 
Tillgängligheten till kyrkan för 

besökare är god, dock utan att vara helt 

tillgänglighetsanpassad. Huvudentrén är 

försedd med en ramp, trösklarna är låga.  

Krypgrunden under kyrkan är 

tillgänglig, liksom vinden ovan långhus 

och torn. Tillgänglighet till vind ovan 

koret är svåråtkomlig via en lucka i taket i 

bakre delen av koret. Besiktning av detta 

utrymme har inte gjorts. 

 

7. Tekniska installationer efter 
2004 

Under åren 2005-06 gjordes 

larminstallationer i samtliga pastoratets 

kyrkor.  

I Tyringe kyrka installerades ett 

brandlarm, en sk linjedetektor med 

central i elcentralen i källaren. Samtidigt 

installerades ett inbrottslarm med IR-

detektorer i vapenhus och långhus och 

med manöverpanel i vapenhuset. (se 

Regionmuseet, Arkivrapport 60/2006) 

 

8. Byggnads- och 
reparationshistoria efter 2004 

I Regionmuseets arkiv finns endast 

en handling yngre än 2004, nämligen ett 

beslut från Länsstyrelsen (2005-05-25) 

om förändring av altarring. Länsstyrelsen 

bifaller församlingens ansökan med 

förbehåll att ”den befintliga altarringen 

skall förvaras på lämplig plats och på ett 

sådant sätt att den inte riskerar att 

skadas”.  

 

9. Kyrkans speciella värden 
och hot mot dessa 

Värden kvarstår och hot har 

minskat sedan förra vård- och under-

hållsplanen upprättades. I denna 

omnämns bl.a byggnads- och teknik-

historiska värden i långhusets takstols-

konstruktion och tornets övre våningar, 

samt konst-historiska värden i den fasta, 

spar-smakade, inredningen och kor-

fönstrens glasmålningar från 1950-talet. 

Hot mot själva kyrkobyggnaden och dess 

inventarier är brand, inbrott, stöld, skade-

görelse, felaktiga renoveringsåtgärder 

samt för hög inomhustemperatur med 

torr luft. Med installerandet av inbrotts-  

och brandlarm (se ovan 7.) har dessa hot 

minskat. 

10. Målsättning för kyrkan 
Enligt uppgift från Anders Håkans-

son, kyrko- och fastighetsföreståndare, 

finns för närvarande inga planer på något 

större arbete.  

Den övergripande målsättningen 

som redogörs för i förra vård- och 

underhållsplanen kvarstår, dvs att kyrkan 

ska vårdas väl, användas och tillgänglig-

göras. 
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Källor 

 

Underhållsplan för Tyringe kyrka, upprättad av Restaurator 2004-08-02 

 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Arkivrapport 60/2006 

 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, topografiska arkivet 
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BILAGA  1 

 
Prioritering  1: akut åtgärdsbehov. 

 2: bör göras snarast och bör hållas under uppsikt. Åtgärd inom 3 år. 

 3: icke akut åtgärdsbehov. Bör åtgärdas i samband med nästa renoveringstillfälle. 

 0: Ingen åtgärd krävs av tekniska skäl. 

 

Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

2 Grundläggning 
 
 

   
 

Bjälkar och 
blindbotten 

En del små och ytliga or-angrepp  

 

 
 
0 

Sockel Gott skick, men små partier där 
fogbruket är löst eller saknas. 

Kontinuerlig översyn och lagning.  3 

3 Exteriör 
    

3.1 Murverk och fa-
sader 

På samtliga fasader finns partier 
med rödalger. 

Tvätta av innan algerna hunnit 
fästa. Sitter algerna för länge fäster 
de och kan inte tvättas bort. 

 2 

Långhus Hög rhododendron vid S-fasaden i 
V håller kvar fukt. 

Klipp ner (eller ta bort busken - 
rhododendron har ytliga rötter, som 
inte bör påverka murverket). 

 

2 



Bilaga 1   Tyringe kyrka – underhållsplan 2017 

Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

Kor Lös puts invid fönstret i V. Putslagning 

 

3 

Hög rhododendron vid S-fasaden 
håller kvar fukt. 

Klipp ner eller ta bort busken.  2 

Torn Putslagning på gavelröstet i N 
släpper något. 

Laga från lift eller vänta till nästa 
renovering. 
 

 

3 

Solbänkar Generellt en del alger och smuts. Tvättas kontinuerligt.  3 

     

3.2 Yttertak     

Torntak Takpanna saknas på tredje tinnen 
NÖ.  

Lägg dit panna.  2 

Långhus yttertak Takpannor närmast tornet i N är ur 
läge, vilket på sikt kan leda till 
fuktskador. 
 
 

Rätta till pannorna. Fuktskador blir 
större vintertid. 

 

1 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

Lagningar med pannor av annan 
sort har gjorts (enkupigt tegel istället 
för enkupigt falstegel), både på 
norra och södra takfallet. 

Byt ut mot rätt sorts tegelpannor. 

 

2 

Kor yttertak En hel del mossa i N. Ta bort mossa kontinuerligt.  3 

Strävpelare En trasig panna i N. Byt ut mot hel tegelpanna. 

 

2 

3.3  Plåtning ytter-
tak 

Smuts och alger förekommer på 
plåt. 

Regelbunden översyn. Tvätta och 
måla vid behov. 

 3 

     

3.4 Vattenavledning Överlag i gott skick, men…    

Torn, NV Anslutning ränna/stuprör på tornet 
över långhustak i NV har släppt i 
skarven. Läckan kommer att skada 
gesimsen. 

Lagning, ev byte.  

 

1 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

3.5 Fönster, ytter-
bågar 

    

Källarfönster Alla tre fönstren har ruttna delar 
(lister, överbåge, bottenstycke) 

Byt ruttna delar. 
Rensa ljusbrunn kontinuerligt för 
att förhindra skador på fönster. 

 

2 

Runda fönstret i Ö Flagad färg, dålig kittning Stort behov av omkittning och 
målning med linoljefärg. 

 

2 

Övriga fönster En del lös eller saknad kitt, framför 
allt i understycken. Färgflagning. 
Rostgenomslag på hörnbeslag. 

Översyn av kittning, komplettering 
där så behövs. Fyll på med kitt 
under hörnbeslag. Ommålning med 
linoljefärg. Fr.a underdelarna är 
viktiga att hålla i god kondition för 
att inte vatten/fukt ska tränga in 
mellan fönsterbågarna. 

 

 

2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

3.6 Ytterdörrar 
 

    

Ytterdörr huvudentré 
Ö 

Torra dörrblad, sprickor i flera 
speglar så att ljus faller igenom 

Tvättas och oljas 
 

 

2 

Dörr koret V Torr Tvättas och oljas 

 

2 

3.7 Ljudluckor Samtliga ljudluckor torra och m 
flagad färg. 

Färgskrapning och ommålning 
med färg lika befintlig. 

 

2 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

4 Interiör     

4.1 Entré     

4.1.1 Entrérum Mögel på golvmattans undersida Byt till en mindre tät matta. 

 

2 

4.1.2 Kapprum  Trägolvet i N slitet Slipa och lacka  0 

4.1.3 Toalett Små färgsprickor i taket Målning  0 

     

4.2 Långhus     

Väggar Smuts/sot på väggarna.  
En ommålning av nedre delar av 
väggarna tydlig som en lite mörkare 
nyans (sannolikt för att färgen 
målats på en inte tillräckligt rengjord 
yta) 

Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 

0 

Golv Slitna partier Slipa och lacka  0 

Tak En del smuts/sot. Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 0 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

Små sprickor i valvet, anslutningen 
till orgelläktare. 

Håll sprickorna under uppsikt 

 

0 

Dörr mellan entré 
och långhus 
 

En del avskavd färg Målas vid tillfälle 

 

0 

     

4.3 Kor     

Väggar 
 
 

En del smuts/sot. Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 0 

Tak En del smuts/sot. Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 0 

4.4 Rum bakom 
koret 

    

Väggar 
 
 

En del smuts/sot. Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 0 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

Tak En del smuts/sot. Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 0 

     

4.5 Innerfönster Mer eller mindre brister i kittning 
och målning på flera fönster 

Översyn av samtliga fönster. 
Omkittning och ommålning vid 
behov. 

 

3 

     

4.6 Orgelläktare     

Väggar En del smuts/sot. Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 0 

Tak En del smuts/sot. Rengör med borste eller hård 
svamp. 

 0 

Trappa till orgel-
läktare 

Spricka i Ö-väggen, över det runda 
fönstret 

Håll sprickan under uppsikt. 
Sannolikt ej av allvarlig karaktär. 

 0 

Putssläpp ca 50x50 cm i väggen mot 
V 

Lagas vid tillfälle  0 

Dörr till orgelläktare En del flagad färg Målas vid tillfälle  0 

4.7 Tornvåningar     

Nedre tornvåningen Små sprickor i väggarna mot V och 
NO. 

Håll sprickorna under uppsikt  0 

Tornvind Golvet är spikat underifrån, under 
bjälkarna, och flera plank har 
lossnat, vilket innebär risk att gå på 
golvet. 

Säkra golvet, alt bygg en plank-
gång ovan bjälkarna för säkrare 
inspektion. 

 1 

4.8 Kyrkvind      
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

Vinden ovan 
långhuset 

 För att underlätta inspektion bör en 
plankgång byggas ovan 
bindbjälkarna. 

 

3 

Vinden ovan koret Ej besiktigade Bör besiktigas.  3 

4.9 Källare En del invändiga skador med fukt 
och saltutfällningar, fr.a i pentryt. 

Vid tillfälle avlägsna plastfärg och 
måla om med diffusionsöppen 
färg. 

 0 

Toalett En trasig kakelplatta Ersätts med ny platta  0 

Sakristia – teknikrum 
och förråd 

Puts fallit av från skorstensbotten. Omputsning 

 

0 

Pentry Större partier med fukt och 
saltutfällningar. 

Vid tillfälle avlägsna plastfärg och 
måla om med diffusionsöppen 
färg. 

 

3 
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Byggnadsdel/ 
Anläggning 

Skador 2017 Åtgärdsbehov 2017 Foto Prio 

 
5 Fast inredning 

    

Predikstol Sprickor och enstaka färgflagningar 
förekommer. 

Anlita konservator för 
åtgärdsprogram 

 0 

Bänkar Bänkarnas fotstöd har sliten färg. 
Sprickor och enstaka färgflagningar 
förekommer. 

Anlita konservator för 
åtgärdsprogram 

 0 

Orgel Mycket dammig Anlita orgelfirma för rengöring 

 

2 

Orgelfasad En del små sprickor, fr.a i speglarna.   0 

6 Tillgänglighet 
    

     

     

     



 

 



 

 

BILAGA 2 

Tidplanering åtgärder 
 

I behov av åtgärder År 1 Inom 3 år Inom 10  

Sockel   Kontinuerlig översyn och ilagning 
där fogar lossnat eller är lösa. 

Samtliga murverk, fasader och 
solbänkar 

 Tvätt för att få bort alger  

Långhus och kor S  Borttagning eller klippning av 
rhododenron 

 

Korfönster i V 
 

  Putslagning 

Torn, gavelröstet N   Putslagning 

Torntak, tredje tinnen NÖ  Lägg dit takpanna  

Långhus-tak mot tornet i N Rätta till takpannorna   

Långhus-tak  Lagningar på taket gjorda med fel 
sorts takpannor skall åtgärdas. Byt 
ut mot rätt sorts pannor. 

 

Kor-tak   Kontinuerlig borttagning av 
mossa. 

Strävpelare N  Byt ut trasig tegelpanna.  

Plåtning, yttertak   Regelbunden översyn. Tvätta 
och måla vid behov. 

Vattenavrinning, torn NV Åtgärda läckan/anslutningen 
ränna-stuprör. 

  



I behov av åtgärder År 1 Inom 3 år Inom 10  

Källarfönster  Byt ut rötskadade delar. 
 

Rensa ljusbrunnarna 
kontinuerligt. 

Ytterfönster  Omkittning och målning Kontinuerligt underhåll av 
fönstren, fr.a underdelarna. 

Ljudluckor  Färgskrapning och ommålning.  

Entrérum  Byt mattan mot en mindre tät 
matta (för att förhindra 
ytterligare mögelangrepp) 

 

Innerfönster   Översyn av samtliga fönster. 
Omkittning och ommålning. 

Orgel  Anlita orgelfirma för rengöring.  

Dörrar, huvudentré  Tvättas och oljas.  

Dörr, koret  Tvättas och oljas.  

Kyrkvind ovan koret   Besiktigas.  

Tornvind Laga eller förstärk golvet.   
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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 fa-

sader. 

 Övriga skador 

1 ggr/år Otätheter åtgärdas snarast. Bucklor hålls 
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 
vart 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, lå-

sanordning 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/ 

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

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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 Missfärgningar 

 Blekning 

 Smuts/spindelväv 

år eller vid be-
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.  
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Ljuskronor av 

mässing (malm-

kronor) samt 

ljusstakar 

 Bucklor 

 Smuts 

 Upphängningsanord-
ning 

1 ggr/år Smuts tas bort försiktigt. Upphängningen 
kontrolleras årligen. Skador åtgärdas av 
metallkonservator. 
 

  

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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