
 
 

 

 

 2018:46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Agusastugan 
 

Antikvarisk medverkan, 2016-2018 
 
 
 

Anna Rabow 

 

 

 

xxx 



 
 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2018:46 
 

 

 

 

 

 

 

Agusastugan 
- utvändig renovering 

 
 

Antikvarisk medverkan, 2016-2018 
Andrarums socken, 1022 

Tomelilla kommun 
Skåne län 

 
Anna Rabow 



 

Regionmuseet Kristianstad 

Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50 Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2018 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
E-rapport 2018:46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Agusastugans södra gavel. 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Agusastugan – utvändig renovering 
 

Innehåll 

Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 5 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 6 

Skyddsföreskrifter enligt KML 8 

Skadebild/motiv till åtgärder 9 

Utförda åtgärder 10 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 16 

Övriga handlingar/rapporter med relevans för ärendet 16 



 

Agusastugan ligger i den norra delen av Tomelilla kommun. 

 

 

Agusastugan ligger i den lilla byn Agusa.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

En del av Agusastugans korsvirkesfack har lagats med lerbruk, den södra gaveln 

har klätts med panel, knutskallar har täckts med brädlappar, en del fönsterbågar 

har ersatts, ena porthalvan till logen har bytts, två stin har lagts om med ny halm 

och fårhusets sticketak har lagats. 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Agusastugan, Agusa 1:49 

Socken   Andrarum 

Kommun   Tomelilla 

Arbetshandlingar  Offert 2015-10-13, Knadriks Kulturbygg  

Länsstyrelsens diarienummer 2016-05-25; 432-10506-2016 (tillstånd), 

   2016-05-26; 434-28565-2015 (bidrag),  

2017-02-03; 434-29931-2016 (halm), 

2017-03-27; 434-28565-2015 (tillägg) och 

2017-11-15; 434-28193-2017 (läkt) 

Regionmuseets diarienummer K12.20-398-15, 1022 

Byggherre/beställare  Albo härads hembygdsförening 

Entreprenör   Knadriks Kulturbygg AB 

Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristianstad/Lands- 

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 

Byggnadstid   Augusti-oktober 2017, juli-oktober 2018 

Slutbesiktning  2017-10-16 och 2018-10-22 

Bidrag till kulturmiljövård  381 466 kr för 2016-2018, 3487 kr för 

läkt och för antikvarisk medverkan 

Rapport granskad av  Åsa Eriksson Green 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Agusastugan ligger i den norra delen av Agusa, på vägen mellan Hörröd och 

Andrarum. Byn har en välbevarad äldre struktur med små odlingslotter och ligger 

på gränsen mellan Linerödsåsen och östra Skånes backlandskap. Namnet kommer 

av mansnamnet Agge och betyder Agges hus. Under medeltiden bestod byn av 

endast en gård, i slutet av 1600-talet tillkom ytterligare en gård. Agusastugan antas 

ha tillkommit i början av 1800-talet efter en hemmansklyvning av en av de två 

gårdarna. Första gången gården dokumenterades var vid laga skifte som utfördes 

1833. Enligt kartan och den tillhörande handlingen som upprättades då hade anta-

let gårdar och hus i byn ökat till tio varav fyra finns kvar på samma plats. Marken 

där Agusastugan ligger var upptagen som grus och mulljord, några byggnader 

fanns dock inte utritade på denna karta. 

Gården som utgörs av en vinkelbyggnad med bostad, stall och loge berättar 

om de små gårdar som kom till under 1800-talets befolkningsökning, då ny od-

lingsmark togs i anspråk i Skånes så kallade risbygd, övergången mellan slätt och 

skog. Boningshusets korsvirke och logens skiftesverk speglar en äldre byggnads-

tradition medan gråstenen i logens gavel vittnar om ett byggnadsskick som växte 

fram under 1800-talet, då det var brist på byggnadsvirke. 

Den sista personen som bodde på gården var Anna Mårtensson som levde 

1873-1946. Anna lämnade gården i det skick som den haft sedan hon var barn med 

möbler, kläder, verktyg, husgeråd med mera. Den 6 februari 1946 köpte Albo hä-

rads hembygdsförening Agusastugan på auktion och sedan dess har den utgjort 

hembygdsmuseum. I samband med att gården blev byggnadsminne i början av 

1960-talet genomgick byggnaden en omfattande renovering. Därefter missköttes   

T.v: Agusastugans östra fasad, till vänster skymtar den södra gaveln. Foto från 1954, Z. Lakocinski. T.h: 
Den västra fasaden, foto från 1946, Gustaf Åberg. Arkiv Regionmuseet Kristianstad.  
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underhållet varför Agusa byalag bildades. Idag är det Agusa byalag som tillsammans 

med hembygdsföreningen vårdar gården. Bland de åtgärder som utfördes efter att 

gården blev byggnadsminne var att facken putsades med cementbruk, fönster bytt-

tes och taken lades om. 

Fönstren i Agusastugan ska ha tillverkats 1937 av en hantverkare som åter-

kommit i slutet av 1980-talet och gjort nya bågar till en del av tvåluftsfönstren. 

Fönstren ska även ha renoverats omkring 1960. Vid 1980-talsrenoveringen ska gla-

sen ha återanvänts medan det virke som användes var tryckimpregnerat. Virkets 

dåliga kvalitet har lett till omfattande rötskador, främst lokaliserade till spröjsarna, 

men även sidostyckenas nedre delar och bottenstyckena var skadade. En renove-

ring av fönstren var enligt ansökningshandlingar aktuell redan 2008 men kom aldrig 

till stånd. 

Under 1960-talets renovering togs panelen på östra och södra fasaden bort. 

Tidigare fanns panelbeklädnad runt om hela huvudbyggnaden, från stengrunden 

och upp till knutskallarna. Äldre foton visar att bredderna varierade och att det inte 

fanns någon vattbräda nertill. Den nuvarande panelen på loge och i gavelrösten 

utgörs av granvirke i bredderna 5-8 tum med lister på 2,5 tum. En del av logens 

panel är från två granar som togs ner när fägatan återställdes. 

Sedan panelen tagits bort har korsvirkets fack lagats och putsats med cement-

blandat bruk. Målet de senaste åren har varit att på sikt återställa alla fack med 

lerbruk och kalkavfärgning. En del av facken har vid restaureringarna visat sig vara 

uppbyggda av ett flätverk av lövträdsgrenar (bok eller hassel) och klinad lera medan 

andra är uppbyggda med lersten och tegel. En del av leran som använts vid dessa 

renoveringar till lerbruket är taget från bygden och har sparsamt blandats ut med 

sand och hackad halm som armering vilket gett ett mycket fett bruk. Detta tillvä-

gagångssätt har uttolkats av en bit äldre lera som använts som referens.  

Östra fasaden 1946. Bilden är 
tagen före 1960-talets omfat-
tande renovering och visar hur 
fasaden var klädd med panel 
ända upp till knutskallarna. 
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Omkring år 1960 täcktes såväl boningshus som loge med vass i enlighet med det 

restaureringsprogram som upprättades av den dåvarande landsantikvarien. 1977 

täcktes boningshusets östra takfall om med halm som varit det traditionella 

takmaterialet. Halmens kvalitet var dock så dålig att den byttes redan 1984, denna 

gång lades återigen vass. Boningshusets västra takfall täcktes om med halm 1996. 

Vid det tillfället fanns ett stort intresse från myndigheters och förvaltares sida att 

återinföra traditionell taktäckning med halm på kulturhistoriskt värdefulla byggna-

der. Agusastugan ingick i detta projekt varför taket inventerades vad gäller takkon-

struktion och taktäckningens utförande. Sedan dess har man gått tillbaka till att 

täcka med långhalm och använda kluvna granslanor och vidjor/tjärgarn i stället för 

sågad läkt och ståltråd. 2003 lades taket på logen om med halm och på fårhuset 

lades ett nytt sticketak. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Agusastugan är sedan 1963-12-18 skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmil-

jölagen (KML). I motiveringen till byggnadsminnesförklaringen framgår att 

Agusastugan bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn härtill är att anses 

såsom synnerligen märklig. Byggnaden får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas 

eller förändras och ska underhållas löpande. Vid underhållsarbeten skall tradition-

ella material och metoder användas.   

På den västra sidan sattes brädlappar upp som skydd för de tunna och utsatta bjälkhuvudena.  
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Skadebild/motiv till åtgärder 

På den östra fasaden av huvudbyggnaden har facken i korsvirkeskonstruktionen 

varit putsade med cementblandat bruk på hönsnät. Cementputsen utgör ett hårt 

och tätt yttre skal som bidrar till att lerväggen bakom så småningom vittrar sönder. 

Skadan uppmärksammas först när cementputsen lossnar ifrån underlaget. För att 

undvika långtgående skador och samtidigt återgå till ett traditionellt material är må-

let att restaurera alla fackfyllningarna. 

På den södra gaveln har facken putsats om flera gånger utan tillfredställande 

resultat. 2010 utfördes inom ett lerprojekt provputsningar med olika tekniker på 

de nedre facken. De är uppbyggda av tegel och lersten och putsades med lerbruk, 

lerbruk med kalk, och kalkbruk. Redan under 2013 och året därpå putsades en del 

av facken om, dessa gånger med ett fetare lerbruk. 2015 togs all puts på de nedre 

facken, utom det kalkputsade längst i öster, bort. Efter att ha testat olika lerbland- 

ningar och sätt att bearbeta putsen beslöt man att ta ner den och endast vitta med 

kalkmjölk. Läs mer om lerprojektet i Knadriks Kulturbyggs rapport från 2011, 

knadrikskulturbygg.se. 

Vidare var fönstren i dåligt skick, liksom taken på huvudbyggnaden och får-

huset var i behov av byte respektive omläggning.  

Den södra gaveln där putsen på de nedre facken ständigt fallit ner kläddes med ny panel. 
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Utförda åtgärder 

Under 2016 monterades brädlappar på en del av de utskjutande bjälkhuvudena på 

den västra fasaden. Bjälkhuvudena har tagit skada av väder och vind, till stor del 

beroende på att takutsprånget varit för snålt tilltaget och att taket i långa tider varit 

uttjänt. Ett litet takutsprång brukar ha med halmens längd att göra, att den inte 

varit tillräckligt lång för att utgöra fullgott skydd för takfoten. Brädlapparna är end-

ast en tillfällig lösning och saknar tradition. 

Samma år monterades ny panel på den södra gaveln och det södra väggarum-

met på den västra fasaden. Den södra gavelns fack har under det senaste decenniet 

putsats om ett par gånger men eftersom det inte hållit så bra beslöts att klä, eller 

”lina”, den med ny panel. Den västra fasadens väggarum hade inte putsats om, 

dess cementputs finns kvar under panelen. Panelen har återkonstruerats efter den 

panel som finns på den västra fasaden och foton som är tagna före 1960-talet vad 

gäller dimensioner och val av virke. De kilsågade brädorna är av fur och har varierade 

bredder, ca 18-30 cm, med topp- respektive fotändar ställda intill varandra. Listerna 

är 5 cm breda och 2,5 cm tjocka. Panelen är fastsatt med blanka spik i korsvirkets 

timra. De befintliga utskjutande små bjälkhuvudena i de övre delarna av stolparna 

sticker fram i panelen. Utrymmena ovanför de två fönstren på gaveln är täckta med 

en tvärliggande bräda.  

T. v: Den västra fasadens södra väggarum kläddes med panel likt övriga fasaden. Även vattbrädan ovanför pa-
nelen byttes. T.h: Del av den södra fasaden.    
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Under 2017 och följande år lagades sex av den östra fasadens fack. Arbetet utfördes 

likt de tidigare putslagningarna genom att cementputs och hönsnät togs bort och 

ersattes med lera blandat med sand. Tre fackfyllningar kring kammarens södra 

fönster, ett fack kring stuans södra fönster, ett fack under farstuns fönster och ett 

fack under spiskammarens södra fönster lagades. Facket under farstufönstret ska-

dades av ett skyfall vid takomläggningen. Även det intilliggande facket fick lagas 

partiellt och vittas om. 

Innan omputsning behandlades fackfyllningarna, som består av tegel och ler-

sten, med vatten och slammades därefter med lersluring (lera uppvispad med vat-

ten). Nytt bruk av ny minerallera blandades med murgrus i delarna 1:1 (ingen ar-

mering tillsattes). Ny puts påfördes för hand och ströks allt efterhand som leran 

torkade med lerslätta, verktyg av konkav bräda. Vittning utfördes i flera omgångar 

med kalkmjölk och kalkborste varav den första strykningen utfördes medan ler-

putsen fortfarande var fuktig. Vittning gjordes även på byggnadens övriga fackfyll-

ningar. 

  

De röda markeringarna visar vilka fack som putsades om 2017-2018. 
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Under 2018 byttes åtta av de fönsterbågar som var i sämst skick. Bågarna i stuans 

och kammarens södra fönster, kistekammarens norra fönster och stersets två norra 

fönster byttes. De nytillverkades efter farstuns fönster vad gäller proportioner och 

utseende på spröjsar då detta fönster anses vara äldre eller ursprungligt. De nytill-

verkade bågarna är av fur, monterade med dubbar och fastsatta i karmen likt tidi-

gare med tillbockade spik på utsidan. På insidan sitter gångjärn och skruv i den 

övre delen likt övriga fönster. Glasen från de tidigare bågarna återanvändes, stifta-

des och kittades med linoljekitt. Glasen ska vara äldre och återanvändes vid den 

renovering som gjordes på 1980-talet. Fönstren har för övrigt inte behandlats med 

någon olja eller dylikt. Dock hade fåglarna vid slutbesiktningen ätit upp kittet på 

flera ställen varför kittning måste göras om nästa säsong. 

Logens högra (östra) porthalva som var i dåligt skick ersattes med ett nytt 

dörrblad av spontad, sågad fur av rejäla och varierande bredder. Porthalvan utför-

des i enlighet med det original som förvaras på gården och den andra porthalvan 

som ersattes 2014. Den borttagna porten hade smalare brädor. Befintliga järnde-

taljer och gångjärn återanvändes och fästning mot narar gjordes med blanka spik. 

 

 

T. v: Nyputsat fack kring stuans södra fönster. Foto Jakob Nilsson, Knadriks Kulturbygg. T. h: Samma fack 
är vittat och fönstrets bågar är bytta mot nya i fur.  
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Under 2017 lades en del av det västra takfallet över bakugnen och ett par meter på 

vardera sidan samt en del av det motsatta östra takfallet om. Täckningen motsva-

rades av omkring 5 löpmeter på båda takfall. Följande år lades ytterligare ett mindre 

sti om på det östra takfallet, norr om det föregående. Den västra sidan var tidigare 

täckt med halm och den östra med vass och rafter av armeringsjärn. Logens tak 

och svingeln fram till det aktuella stiet lades om med halm 2003. Sålunda är det 

endast det yttersta (södra) stiet på det östra takfallet som har vass. 

Enligt beräkningarna skulle endast 15 % av läktena bytas men de var i sämre 

skick än väntat varför hembygdsföreningen ansökte om mer bidrag för att inköp 

av ytterligare läkt. De nya läktena utgörs av dels huggna furuslanor med obarkade 

kanter från Brösarpstrakten och dels slanor av björk och bok från Örkelljunga. En 

del gammal läkt finns kvar och ligger parallellt med de nya huggna slanorna. Den 

nya långhalmen av råg bands med tjärgarn över käppar av hassel. Taket skars ner 

på traditionellt sätt på diagonalen med kniv. Till ryggningen återanvändes den 

gamla takhalmen och några av de befintliga ryggaträna byttes. Längs de delar av 

taket som inte täcktes om kompletterades ryggningen med ett lager halm ovanpå 

den gamla ryggningshalmen. På bakugnen byttes vindskivorna likt det gamla utfö-

randet med rundade avslut. Även gesimsbrädan byttes. 

Sticketaket på fårhuset rensades från mossa och lagades med nya stickor i 

gran från entreprenörens lager. Taket lades om 2003 och är i behov av omläggning 

inom en snar framtid.  

T. v: Fönstret i farstun utgjorde modell vid tillverkningen av de nya bågarna. T. h: Nya fönsterbågar i sterset. 
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Tak över bakugnen på den västra sidan (t.v.) och över en del av den östra sidan (t.h.) före omtäckning. 

Det norra stiet på det östra takfallet lades om med ny långhalm. På bild t.h. skymtar den södra delen som lades 
om 2017, se hela taket på sidan 11. 
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Längst upp: Västra fasaden. Ovan: Logen och fårhusets tak som lagades med nya stickor. Oktober 2018. 
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Taktäckningen, putsningen och byte av fönsterbågar och porthalva på Agusastugan 

är utfört i enlighet med befintliga/äldre utföranden och med hänsyn till gårdens 

kulturhistoriska värden. Vidmakthållandet av täckning med halm är lika viktig som 

taktäckningsteknik, tröskning av halm och odling av äldre sorter av långhalm. För 

att hålla traditionen levande krävs insatser från myndighetens sida för att upp-

muntra odling och tillverkning av tröskor.  

 

Övriga handlingar/rapporter med relevans för ärendet 

Vårdåtgärder på Agusastugan, 2016:4, Emelie Petersson, Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Agusastugan 2014, antikvarisk medverkan, 2014:40, Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmu-

seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Agusastugan 2013, antikvarisk medverkan, 2013:27, Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmu-

seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Agusastugan – diverse åtgärder, antikvarisk medverkan, 2012:12, Jennie Björklund, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Agusastugan – diverse åtgärder, antikvarisk medverkan, 2011:27, Jennie Björklund, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Agusastugan – dokumentation, byggnadshistorisk undersökning, 2003:95, Jimmy Juhlin 

Alftberg och Mia Jungskär, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Agusastugan, antikvarisk kontroll, 2003:79, Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet 

Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

 

 

 

Lund 2018-12-12 

Anna Rabow 

 



 

Regionmuseets E-rapportserie 2018 

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. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, Billeberga sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, Tirup sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Svalövs sn, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Grevie sn, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, Förslövs sn, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018 
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
21. Munka Ljungby kyrka – nya innerfönster, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2018 
22. Uppåkra kyrkogård, Uppåkra sn, VP, Kerstin Börjesson och Åsa Jakobsson, 2018 
23. Fjärestad kyrkogård, Fjärestad sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
24. Glumslöv kyrkogård, Glumslöv sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
25. Maglehems kyrka – utvändig renovering, Maglehems sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
26. Övraby mölla – nya vingar och renovering av infästning, Övraby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017-2018 
27. Örumshuset – tak, gavel och invändiga arbeten , Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2018 
28. Stoby begravningsplats, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
29. Västra Vram kyrka, Västra Vram sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
30. Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
31. Tele i Hässleholm, Hässleholms sn, AF, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
32. Mölleberga kyrka – utvändig renovering, Mölleberga sn, AM, Anna Rabow, 2018 
33. Fjälkinge kyrka, sanering av golv, Fjälkinge sn, AM, Petter Jansson, 2018 
34. Knästorps kyrkogård, Knästorps sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
35. Mölleberga kyrkogård, Mölleberga sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
36. Norra Sandby kyrkogård, Norra Sandby sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
37. Stiby kyrkogård, Stiby sn, VP, Maja Jannerling, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
38. Hästveda kyrkogård, Hästveda sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
39. Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift, PJ, Maria Sträng och Åsa Eriksson Green, 2018 
40. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2013-2018 
41. Gryt kyrka – larminstallation, Gryt sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
42. Knislinge kyrka – larminstallation, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
43. Kviinge kyrka – larminstallation, Kviinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
44. Funkisvilla för fler – Södra Svalöv 33:45, Svalövs sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
45. Borgeby kyrka - utvändig och invändig renovering, Borgeby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
46. Agusastugan – utvändig renovering, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2018



 

 


