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Bakgrund 
Under 2017 har en omfattande invändig renovering av Stora Hammars nya kyrka 

utförts. Åtgärderna har i huvudsak bestått av; nedtagning av plastfärg, målning 

med silikatfärg samt ny färgsättning på väggar och tak samt renovering av väggar 

och ombyggnad av golv i kor och långhus. Samtliga bänkar har demonterats och 

ersatts av lösa stolar. Ny inredning har tillkommit i både koret och långhuset.  

Syftet med den invändiga renoveringen har bland annat varit att återställa 

den ursprungliga färgsättning och ytskiktens karaktär. Färgundersökningen, som 

utfördes av Skånes Målerikonservatorer, visade att kyrkan ursprungligen var må-

lad i limfärg därefter oljefärg och senast med plastfärg. För att återfå den matta 

ytan föreslogs att silikatfärg skulle användas vid renovering. Länsstyrelsen god-

kände det nya färgmaterialet då man menade att det medverkar till ett långsiktigt 

bevarande av kyrkan. Förslaget på ny färgsättning går tillbaka till den ursprungliga 

färgsättningen som kyrkorummet hade och är därmed utformat med hänsyn till 

kyrkans kulturhistoriska värden. 

Syftet med ombyggnaden av golvet har varit att verksamhets- och tillgäng-

lighetsanpassa rummet genom att det nya golvet i långhuset läggs i ett och samma 

plan. Dessutom har trappan till koret byggts om och försetts med en integrerad 

hissanordning. I och med golvomläggningen har all kabeldragning kunnat läggas 

dold i golvet.  

Administrativa uppgifter 
Objekt Stora Hammars nya kyrka 

Socken Stora Hammars socken 

Kommun Vellinge kommun 

Arbetshandlingar/projektör Mats Edström, Barup & Edström Arkitektkontor 

Länsstyrelsens beslut 433-7234-2016, daterat 2016-03-08 (ny färgsättning) 

433-11402-2016, daterat 2016-05-12 (renovering av 

väggar och tak)  

Regionmuseets dnr L12.30-20-16, 1349 (ny färgsättning) 

 L12.30-191-16, 1349 (invändig renovering) 

Byggherre/beställare Höllvikens församling 

Huvudbesiktningsman Bo Norlin, AnB Byggkonsulter AB, Malmö 

Generalentreprenör Fjälkinge Brasvärme AB/Per Wester 

Underentreprenör  

 Måleri Br. Nilssons Måleri AB 

 Dekorationsmåleri Art Deco måleri  

 El och vvs  Skanörs el & vvs 
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 Snickeri RA-Byggen AB i Åhus 

Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i 

Skåne genom Maria Sträng 

Byggnadstid Augusti 2017 – november 2017 

Slutbesiktning  2017-03-31 (del av målningsarbetena), 2017-11-28  

Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning  

Rapportgranskning Helene Stalin Åkesson 

Byggnadshistorik och beskrivning med relevans för ärendet 
Stora Hammars nya kyrka invigdes 1902 och ritades av arkitekten Magnus Steen-

dorf. Arkitekten ritade även delar av inredningen såsom orgelfasaden. Stilen som 

är inspirerad av holländsk renässans visar sig i kyrkans fasad som har en hög 

konstnärlig kvalitet gällande detaljutformning, symmetri, material och hantverk. 

Interiören är i sin helhet bevarad från uppförandet.  

Den stora förändringaren som har påverkat kyrkorummet är den föränd-

rade färgsättningen. Under projekteringen inför den nuvarande renoveringen 

framgick att interiören har målats om vid fyra tillfällen med olika kulörer och 

färgtyper varav senaste gången med plastfärg. 

Under 1970-talet byggdes bänkinredningen om och två bänkrader längst 

fram på båda sidor om mittraden togs bort för att glesa ut raderna. Ytterligare två 

bänkrader togs bort vid långhusets södra sida år 2002 för att få plats med ett för-

varingsskåp. Bänkinredningen var placerad på en träuppbyggnad som senast var 

täckt med en beigebrun plastmatta. 

Lagskydd 
Stora Hammars nya kyrka skyddas av Lagen om kulturmiljö (1988:950), 4 kap. 

som kyrkligt kulturminne. Kyrkliga kulturminnen ska enligt 2 § ”vårdas och under-

hållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte 

förvanskas”.  

Väsentliga förändringar ska tillståndsprövas av länsstyrelsen. I detta fall 

handlade det om ingrepp i och ändring av interiören med fast inredning samt 

förändring av färgsättningen. Förändringarna har motiverats av att det fanns ett 

behov att göra kyrkorummet mer flexibelt och tillgänglighetsanpassat. Behovet av 

renovering av putsade och målade ytor möjliggjorde också att undersöka äldre 

färglager och utifrån det göra en ny färgsättning för att lyfta fram rummets ur-

sprungliga karaktär.  

Utförda åtgärder  
Kyrkorummets inredning har ändrats från bänkar till stolar och nya bänkar längs 

väggarna. Golvbeläggningen ändras från viktoriaplattor till kalksten. Likaså har 
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brädgolv i bänkkvarteren byts ut till kalksten. Kortrappan med tillhörande balu-

strad har ersatts med ny trappa utmed hela koröppningen. Koret har tillgänglig-

hetanpassats med en lyftplatta som är inbyggd i den nya trappan. Altarringen har 

tagits bort. Ny digital skärm för bildvisning har monterats och ersatt den äldre 

psalmtavlan. En ny kombinerad barn- och förrådshörna har inrättats längst bak i 

kyrkan bakom nytillverkade fristående skärmar. Fönstren har renoverats och må-

lats. Snickerier med ekådringsmålning har bättringsmålats. Kyrkan har även fått 

nya tekniska installationer i form av; nytt elsystem, nytt vattenburet uppvärm-

ningssystem, ny belysning, nytt vatten- och avloppssystem.  

Golv 
Målsättningen var att bevara Viktoriaplattorna i både vapenhuset och i sakristian. 

Detta har gjorts i vapenhuset medan sakristian fått nytt golv i samma utförande 

som övriga kyrkorummet. Anledningen till avvikelsen var att man inte lyckats 

rädda så mycket golvplattor som visade sig behövas för att komplettera sakristi-

ans golvtäckning. Entreprenören gjorde efterforskningar för att kunna få tag på 

nytillverkade plattor. Det visade sig dock vara svårt att få exakt samma kulör på 

nya som på de befintliga plattorna. Beslut togs därför att använda kvarvarande 

plattor till vapenhusets golv och i stället lägga helt nytt golv i sakristian.  

Trappa av terrazzo liksom avgränsningen i form av två små balustraderna 

mellan långhuset och koret har tagits bort. Ny trappa som upptar hela korets 

bredd har tillkommit. I trappan har en hissanordning i form av en lyftplatta in-

stallerats. Både trappan och lyftplattan är klädda i samma golvmaterial som resten 

av kyrkorummet, grå kalksten. 

Väggar, tak och valv 
Väggar, tak och valv var målade med plastfärg och i en sentida färgsättning. För 

att återfå kyrkorummets renässanskaraktär ville man återgå till den ursprungliga 

färgsättningen. Ny färgsättning är baserad på färgundersökningen utförd av Skå-

nes målerikonservatorer. 

Inredning 
Nytt mobilt knäfall i två delar har tillverkats liksom nytt mobilt altare. 

Samtlig bänkinredning har tagits bort och alla utom en bänk har avyttrats. 

Bänken som finns kvar i församlingens ägo kommer att förvaras på vinden i 

vaktmästarhuset. Även altarringen och den ursprungliga psalmnummertavlan har 

flyttats ut från kyrkorummet. En mindre del av altarringen och psalmnummertav-

lan finns bevarade och kommer att förvaras på kyrkans vind.  

Som ersättning för bänkar används nya stapelbara stolar. Bakom flyttbara 

skärmar i långhusets västra del kan huvuddelen av stolsuppsättningen placeras så 

kyrkorummet kan möbleras mer sparsamt vid behov. 
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Utmed väggarna under fönster och uppe i koret har nya sittbänkar place-

rats. Bänkarna fungerar även som skydd framför nyinsatta konvektorer. 

I långhuset fanns ursprungligen två ljuskronor i mässing, en större och en 

mindre modell. Två nya ljuskronor av mässing har nytillverkats med samma utfö-

rande som den större modellen. Den mindre modellen har flyttats från långhus 

till koret medan de tre större hänger i långhuset. Samtliga ljuskronor har justerats 

och kompletterats med LED-armaturer i form av stora ringar ovan kronorna. 

Belysning i vapenhus, sakristia och förråd har kompletterats med ny LED-

armatur. Ovan dopfunten har ny armatur med fem självständiga ljuspunkter 

monterats.  

Övrigt 
Ny utrustning för bild- och textvisning har monterats vid befintlig psalmboks-

tavla. Dess material och utformning är väl anpassade till befintlig interiör. 

I samband med den invändiga renoveringen kommer kyrkan få en ny orgel. 

Befintlig orgelfasad har demonterats men kommer att återmonteras framför nytt 

spelhus. 

Västportalens dörrar har hängts om för att anpassas till nuvarande utrym-

ningskrav, bladen har vänts så de numera är utåtgående. Likadan åtgärd har ut-

förts på innerdörrarna mellan vapenhuset och kyrkorummet.    

Avvikelser från ansökningshandlingar 
Den invändiga renoveringen föregicks av en projektering med ett antikvariskt 

förhållningssätt och några större avvikelser från ansökningshandlingarna som har 

påverkat det kulturhistoriska värdet har inte blivit nödvändiga.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Sammanlagt har åtgärderna inneburit en påtaglig förändring av kyrkans interiör 

men förändringarna är utförda för att bidra till ett långsiktigt bevarande av kyrkan 

och dess kulturhistoriska värden. Renoveringen har medfört att korets avskilda 

och slutna karaktär har försvunnit. Avsikten har varit att integrera korrummet 

och anpassa kyrkorummet till aktuell liturgi och en mer mångsidig användning av 

kyrkorummet. Den nya trappan med större bredd på plansteg ger till exempel 

körverksamheten en bättre plats. 

Borttagning av bänkinredningen har inneburit en påtaglig förändring av 

kyrkans ursprungliga inredning och karaktär. Att ersätta bänkinredningen med 

stapelbara stolar görs i syfte att att få en mer flexibel användning och mera 

ändamålsenlig användning av kyrkorummet. 
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Den nya färgsättningen har tagit sin utgångspunkt i kyrkans karaktär och 

dess arkitektoniska värden. På predikstol, dörrar, orgelläktare och i vapenhuset-

finns ursprunglig färgsättning bevarad.   

Befintliga radiatorer har demonterats vilket är positivt dels av estetiskt skäl 

och dels för att svärtning av väggytor upphör. Nya radiatorer är inte speciellt an-

passade för kyrkorummet men stör inte nämnvärt i kyrkorummet tack vare den 

vita färgen mot de ljust grå väggarna. I vapenhuset har man målat in elementet i 

samma kulör som den ådringsmålade väggpanelen. 

Med den nya belysningen går det enkelt att anpassa ljuset till olika stäm-

ningslägen och den är därmed mer anpassad för att göra kyrkorummet mång-

funktionellt. Befintliga ljuskällor har bytts ut till mer energisnåla ledlampor. Lång-

huset har kompletterats med två nytillverkade ljuskronor i mässing som är gjorda 

som kopior av den ursprungliga från 1902. I övrigt har den nya armaturen valts 

och utformats så att det tydligt går att urskilja vad som är moderna tillägg. 

Handlingar med relevans för ärendet 
2016-04-08  Ansökningshandlingar, Ritningar Barup & Edström Arkitektkontor 

2016-05-20 Ansökningshandling, Stora Hammar nya kyrka – restaurering av interiören 

Material- och arbetsbeskrivning Mats Edström/Barup & Edström Arki-

tektkontor 

2016-05-20 Ansökningshandling, Stora Hammar nya kyrka – restaurering av interiören 

Rumsbeskrivning, Mats Edström/Barup & Edström Arkitektkontor 

2016-05-24 Granskningshandlingar, Ritningar Barup & Edström Arkitektkontor 

2017-03-08 Beslut, Invändig renovering av Stora Hammars nya kyrka, Länssty-

relsen i Skåne län, dnr 433-7234-2016 

2017-05-12 Beslut, Invändig renovering av Stora Hammars nya kyrka, Länssty-

relsen i Skåne län, dnr 433-11402-16 

2016-12-09 Protokoll, Byggmöte nr 1, Mats Edström 

2017-01-19 Protokoll, Byggmöte nr 2, Mats Edström  

2017-02-16 Protokoll, Byggmöte nr 3, Mats Edström 

2017-03-23 Protokoll, Byggmöte nr 4, Mats Edström 

2017-03-31  Delbesiktning Målning (långhus), Bo Norlin, BoNo Byggkonsult AB 

2017-04-27 Protokoll, Byggmöte 5, Mats Edström 

2017-06-01 Protokoll, Byggmöte 6, Mats Edström 

2017-07-06 Protokoll, Byggmöte 7, Mats Edström 

2017-08-31 Protokoll, Byggmöte 8, Vincent Farrow 

2017-09-28 Protokoll, Byggmöte 9, Vincent Farrow 

2017-10-16 Protokoll, Byggmöte 10, Mats Edström 

2017-11-28 Slutbesiktningsprotokoll, Slutbesiktning avseende interiör ombyggnad av 

Stora Hammars Nya Kyrka Bo Norlin, BoNo Byggkonsult AB 
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2017-11-29 Relationshandling, Stora Hammar nya kyrka – restaurering av interiören 

Material- och arbetsbeskrivning Barup & Edström Arkitektkontor 

2017-11-29 Relationshandling, Stora Hammar nya kyrka – restaurering av interiören 

Rumsbeskrivning Barup & Edström Arkitektkontor 

2017-11-29 Intyg, Invändig renovering av stora Hammars nya kyrka, Stora Hammars 

socken, Vellinge kommun, Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne 

 

Lund 2017-12-15 

Maria Sträng 

 



 

11 Koret ligger ett par trappsteg högre än långhuset och var ursprungligen avgränsat av en balustrad på vardera sidan om 
trappan. Balustraden är av ekträ likt altarringen och övrig inredning i kyrkorummet. Korgolvet är belagt med Victoriaplat-
tor likt långhuset, sakristian och vapenhuset, medan trappan är gjuten i marmormosaik, s k terrasso.  

 Foto: Höllvikens församling  

Bilaga 1 

Bilder från kyrkorummet före renoveringen 

 

Koret före renoveringen, oktober 2016. Golvet vid altaret är något upphöjt och avgränsades av en altarring med balustrar 
och knäfall runtom. Till höger dörr in till blomsterrum med förråd och nedgång till pannrum.  
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Bänkradernas gavlar var från den ursprungliga inredningen i kyrkan och var placerade på var sida om mittgången 
som var klädd med dekorativa Victoriaplattor. Kyrkorummet hade en tydlig riktning från ingången upp mot det 
upphöjda koret med altaret. Bänksits och ryggar byggdes om under 1970-talet då raderna även glesades ut genom att 
två bänkar på varje sida togs bort. Bänkarna stod på en träuppbyggnad som senast var belagd med en ljusbeige 
plastmatta.   Foton till höger: Höllvikens församling 

 

Långhuset före renovering, vy från koret, 
oktober 2016. Ljuskronan närmast or-
gelläktaren hänger numera framme i koret. I 
långhuset hänger den större modellen kvar 
och har fått sällskap av två nytillverkade 
kopior. 
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Bilaga 2 

Bilder från kyrkorummet under renoveringen 

 

   

I koret och större delen av långhuset låg tidstypiska cementplattor, s k Victoriaplattor. På baksidan av Victoriaplattorna 
fanns Skånska Cementgjuteriets stämpel (SCG). 
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Spår av äldre färglager på vägglister. Fyra färglager i olika ljusa färger kunde urskiljas. Den nya färgsättningen utgår från 
det äldsta lagret färgspår. 

 

 

 

Sockellisten var brunmålad med träimitering likt kyrkans övriga snickerier och träinredning. Genom att fräsa in kablar i 
putsen har man kunnat göra all kabeldragning osynlig i kyrkorummet. I vapenhuset, sakristian och fd blomsterrummet 
(numera kök och förråd) valde man däremot att låta den ligga utanpå putsen. 
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Kyrkorummet under ommålning. Övre delarna, från och med fönsternivå besiktades innan ställningarna togs ned. Även 
ekimitationen på predikstolen och orgelläktaren har renoverats.  

 

Victoriaplattor som demonterades när rördragning utfördes i golvet i sakristian gick inte att återanvända. I stället för att 
komplettera golvet med nytillverkade plattor valde man att lägga om golvet på samma sätt som ute i kyrkorummet. Plattor 
som kunde demonteras användes för att byta trasiga plattor i vapenhuset.  
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Victoriaplattorna bevarades i vapenhuset. Trasiga plattor kunde ersättas med plattor som demonterades från sakristians 
golv. I övrigt lades golvet i kyrkan om i sin helhet och plattorna kasserades. 
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Bilaga 3  

Bilder från kyrkorummet efter renoveringen 

 

Vy mot koret i öst via långhuset som vid fototillfället var omöblerat. I mitten ligger skyddspapp ovanpå golvplattorna. 

 

Koret med nytt golv och trappa med integrerad lyftplatta. Altarbordet har ännu inte kommit på plats men altartavlan är 
åter på plats, nu monterad på en ställning på hjul som gör den mobil. Dopfunten har flyttats fram något i koret och marke-
ras med ny belysning. Mässingskronan hängde tidigare längst ned i långhuset. Det är en gåva från församlingsbor till den 
nya kyrkan 1902. 
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Vy från predikstolen över koret. Den ursprungliga färgsättningen, brun ekimitation, som fanns på alla snickerier och träin-
redning har bevarats på portarna i koret. Bilden ovan visar ingången till före detta blomsterrum som numera används som 
förråd och kök.  

 

Lyfthissen i trappan är väl integrerad i trapploppet. Koret har fortfarande en högre golvnivå men har med hissen fått en 
bättre tillgänglighet.  
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Vy mot väster med den ursprungliga orgelläktaren. Orgelfasaden och det nya spelhuset är ännu inte på plats. Utmed väg-
garna står nytillverkade bänkar som står så de döljer väggkonvektorer. Platsen bakom väggskärmarna kommer att använ-
das dels som stolförråd och dels som lekhörna.  

 

Vy från orgelläktaren över det nya kyrkorummet utan stolsmöblering. Utmed den före detta mittgången och tvärs över koret 
ligger tillfälligt skyddspapp. En av de tre mässingskronorna i långhuset är från 1902 medan de två andra är nytillverkade 
kopior. Där psalmnummertavlan tidigare satt hänger numera en digital skärm som är inramad i en brun träram i samma 
träslag som den övriga nya inredningen, väggbänkarna utmed yttermurarna och skärmväggarna längst bak i långhuset 
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Bilaga 4 

Arkitektritningar 

 

Sektion som visar avgränsningen mellan kor och långhus före renoveringen.  

 

Planritning som visar kyrkans interiör med fast bänkinredning, avgränsning med trappa upp till koret och altarringen med 
det ursprungliga fasta altarbordet. 
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Kyrkorummet efter renoveringen. Stolsraderna består av lösa stolar som kan möbleras på olika sätt medan bänkarna utmed 
väggarna är fast placerade framför nya radiatorer. Det nya altaret är placerat på hjul för att kunna anpassas efter olika 
verksamheter.  

 

Relationsritning för kyrkobyggnadens golvplan. Uppe på orgelläktaren har befintligt trägolv tagits fram under heltäckande 
matta och målningsbehandlats med ljusgrå oljefärg.  



 

22 

 

Västportalens dörrar har hängts om för att anpassas till nuvarande utrymningskrav, bladen har vänds så de numera är 
utåtgående. Likadan åtgärd har utförts på innerdörrarna mellan vapenhuset och kyrkorummet.    
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2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, och Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 

2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svens-

son, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson och Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka – rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 
30. Återställande av ”Bånken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017  
31. Västra Vram kyrka – byte av plåttäckning, V Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017 
32. Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017 
33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017 
34. Tyringe kyrka, underhållsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017 
35. Tomelilla Byagårds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017 
36. Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjärsjölagård, Kärrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
37. Loshult kyrka – larminstallation, Loshult sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
38. Stora Herrestads kyrka – invändig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2017 
39. Brytestuga i Spjutseröd, Perstorps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
40. Örumshuset – tak och invändiga arbeten, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2017 
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
42. Takomläggning och fasadrenovering av f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 

2017 
43. Maglehems kyrka – bänkar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
44. Östra Nöbbelöv – utvändig renovering, Östra Nöbbelöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
45. Kvistofta kyrkogård, Kvistofta sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 
46. Bårslöv kyrkogård, Bårslövs sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 
47. Allhelgonakyrkan Råå – renovering tak, fasad och terrass, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2017  
48. Stora Hammars nya kyrka – invändig renovering, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2017 

 



 

 


