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Skånekarta med Helsingborgs kommun markerad i lila färg och 
ungefärlig placering av Ramlösa brunn, sydöst om Helsingborgs 
stad 

Ramlösa brunnspark ligger i sydöstra delen av Helsingborg och består av ett antal byggnader som tillsammans utgör en kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen sedan 1973. För Vattenpavil-
jongen fattades ett kompletterande beslut med skyddsbestämmelser 1974 .  

På Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.se finns information om Ramlösa brunnspark och andra kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader i Helsingborg, markerade med gråa prickar på kartan. 

Underlag: Skärmbild från Bebyggelseregistret

Ramlösa brunnspark 
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Sammanfattning 
Under 2016 utfördes takrenovering och under 2017-2018 utfördes fasadrenovering 
på Vattenpaviljongen i Ramlösa brunnspark. I handlingarna benämns byggnaden 
även som Pelarhuset och Nya badhuset. 

Tegeltaket har lagts om i sin helhet, ett mindre parti närmast tornrummet 
lades om redan 2014 som en akut åtgärd. Plåttäckningen på kupolen har lagats 
medan tornrummet har fått ny takstomme och putsats om invändigt samt försetts 
med förbättrad ventilation. Fasaderna mot framsidan inklusive pelargången tak och 
väggar samt sockeln har putsats om och målats i kulörer som befintligt. Snickerier 
och järndetaljer har målats om i samma kulörer som befintligt.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Vattenpaviljongen, Ramlösa Brunn 
   (”Pelarhuset”, ”Varmbadhuset”) 
Fastighet   Ramlösa 2:1 
Socken   Raus 
Kommun   Helsingborgs stad 
Arbetshandlingar Michael Andersén, Byggnadshantverk i 

Helsingborg AB,  
Länsstyrelsens beslut  432-20046-2015 (takrenovering) 
   432-13773-2016 (fasadrenovering) 
Regionmuseets diarienummer L12.20-309-15, 1262 (takrenovering) 

L12.20-188-16, 1262 (fasadrenovering) 
L12.20-90-17, 1262 (fasadrenovering)  

Byggherre/beställare Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs 
stad 

Entreprenör   Byggnadshantverk i Helsingborg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/ Maria Sträng 
Byggnadstid 2015-2018 
Slutbesiktning Ingen formell slutbesiktning 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green 
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Pelargången utgjorde ursprungligen entréparti till en mer omfattande anläggning med badavdelningar för män och 
kvinnor, en del av den senare finns kvar vid södra delen (till höger på ritningen) men större delen av anläggningen 
är riven (markerat med rödprickig linje). Byggnadspartiet mot norr (vänster på ritningen) innefattade vattenser-
veringen där vatten från de närliggande källorna serverades. Byggnadslovsritning från 1914 signerad av arki-
tekten Ola Andersson.  

Byggnadshistorik och beskrivning med relevans för ärendet 
Den aktuella byggnaden utgör en del av Ramlösa brunnspark. Byggnaden är upp-
förd i en nyklassisk stil efter arkitekten Ola Anderssons ritningar från 1914 och 
togs i bruk hösten 1921. Genom tiderna har byggnaden haft olika användnings-
områden och därmed har den benämnts med olika namn. Ursprungligen uppför-
des den för vattenservering och andra klassens varmbad. Numera karaktäriseras byggna-
den som en vattenpaviljong som utgörs av en halvcirkelformad pelargång med ett 
förhöjt kupolklätt mittparti samt två rektangulära tillbyggnader på pelargångens 
norra respektive södra sida. Pelargången utgjorde ursprungligen entréparti till en 
mer omfattande anläggning. I anläggningen ingick åtskiljda badavdelningar för män 
och kvinnor, den senare låg i den södra byggnadsdelen. Byggnadspartiet mot norr 
innefattade vattenserveringen där vatten från de närliggande källorna serverades.   

Byggnaden har vitputsade fasader och putsad sockel i grå kulör. Kupolen i 
mittpartiet är täckt med kopparplåt medan övriga takytor har tegeltak. Den 
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halvcirkelformade delen är täckt med munk- och nunnetegel. Den rektangulära 
byggnaden har enkupiga tegelpannor, typ Hyllinge. Utmed tegeltakens nockar ligger 
pannor i bruk. 

Sedan byggnaden förklarades som byggnadsminne 1974 har fasaderna put-
sats om ett flertal gånger. Den senaste fasadrenoveringen utfördes 2001 med mo-
derna material och metoder. Fasaderna fick då behålla sin vita kulör men försågs 
med tjocka lager färg ovanpå en spritputs som hade lagningar av hårt cementbruk.  

Dräneringsarbeten utfördes runt byggnaden 2002. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 
Vattenpaviljongen utgör en del av Ramlösa brunnspark som i sin helhet är skyddad 
som byggnadsminne enligt 3 kap Kulturmiljölagen sedan 1973. Byggnaden fick 
särskilt skydd enligt ett kompletterande beslut från 1974. 

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Taket ovan den halvcirkelformade byggnadsdelen hade trasiga tegelpannor och röt-
skadad läkt. Nocken som bestod av pannor lagda i bruk var i dåligt skick med tra-
siga pannor och bristfälligt murbruk.  

Den kopparklädda kupolens stomme liksom mellanbjälklaget i tornrummet 
var kraftigt rötskadat och angripet av svamp. Själva plåttäckningen av koppar var i 
relativt gott skick medan en del falsar var i behov av lagningar. Takkonstruktionen 
var i behov av förbättrad ventilation för att förhindra återkommande fuktproblem. 

En del av det södra takfallet närmast tornrummet var nyligen omlagt (2014) 
men nocken återstod att läggas om och en del plåtarbeten behövde göras.  

Fasaderna var i sin helhet i behov av renovering, stora delar av putsen hade 
sprickor och släppte på flera ställen. 2001 utfördes fasadrenovering med moderna 
material och metoder, utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta har haft negativ in-
verkan på byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden. Tjocka lager färg på en 
grov puts med lagningar av hårt cementbruk hade orsakat skador som det nuva-
rande projektet fick ta hand om. Byggnaden är skyddad som byggnadsminne och 
det har därför varit av högsta vikt att fasaderna återfått sin ursprungliga karaktär 
med slätputsade element som kontrasterar mot en grovputsad bakgrund och ett 
tunt färgskikt som tillåter byggnadens arkitektoniska uttryck med nyklassiska de-
korationer och listverk att framträda.   
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Utförda åtgärder 

Tegeltak 

Tegeltaket har lagts om med material och utförande likt befintligt. Större delen av 
takpannorna på takfallen kunde återanvändas medan större delen av nockpannorna 
behövde bytas ut. Till nocken användes nockpannor från Hyllinge. Takfallen med 
munk- och nunnetegel kompletterades med pannor från Steffen sten i Danmark. Res-
terande takfall hade flera olika typer av pannor och till komplettering användes nya 
pannor från bland annat Hyllinge. 

Rötskadade partier av undertakets panel har bytts ut och ersatts med nytt 
friskt virke av furu. Takfallen har lagts om med dubbel underlagspapp och ny läkt 
av lärk. Dubbla lager papp användes för att få en bättre hållbarhet på undertaket 
som är extra utsatt på grund av den svaga lutningen.  

Tornrummet och kupolen 

Skador i plåttäckningen har åtgärdats. Kupolen har försetts med nya ventilat-
ionsöppningar som placerats strax under tornspiran. Befintliga ventilationsöpp-
ningar i murverket har rensats.  

Rötskadat virke i undertaket och takstommen har bytts ut och ersatts med 
nytt, friskt virke av furu. För att inte behöva demontera den känsliga plåttäckningen 
åtgärdades både stommen och undertaket underifrån. Virket har behandlats med 
desinfektionsmedlet Virkon och därefter med Boracol. 

Ny utvändig lucka har tillverkats likt befintlig men har försetts med ventilat-
ionsöppningar för förbättrad luftcirkulation. Innerväggarna har rengjorts och put-
sats med Kulekalk. 

Putsade ytor 

Färg och skadade putspartier med löst sittande puts har avlägsnats med blästring 
på samtliga ytor. På vägg i södra pelargången har all puts tagits ned. Därefter gjor-
des uppmätning inför tillverkning av formar, linjaler och mallar av byggnadens 
olika arkitektoniska element; tandsnittfris, kapitäl, lister, triglyfer och kannelyrer.  

Mur- och putslagningar har skett med naturligt hydrauliskt kalkbruk, Saint 
Astier NHL 0-4 mm. På ställen där putsen varit riktigt dålig krävdes 4-5 omgångar 
putsuppbyggnad. Södra hörnpartiet på södra gaveln har förstärkts med rostfria 
stänger.  

Ytan har putsats slät för hand med finkornigt kalkbruk (NHL, 0-1 mm ball-
ast). Efter putsens härdande har fasaderna målats med silikatfärg Keim Granital, 
kalkvit kulör, 9298 enligt Keims kulörkoder.  

Sockeln har lagats och målats med silikatfärg Keim Granital, i svart kulör likt 
befintlig, 9008 enligt Keims kulörkoder. 
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Övrigt 

Vattenavrinningssystemet har kompletterats och lagats med nytillverkade plåtdetal-
jer. Fyra stuprör på byggnadens framsida har försetts med skarpa vinklar och tratt 
med sarg. 

Järndetaljer har lagats och rostskyddats och ytbehandlats med Liwa rost-
skyddsfärg. Rötskadade delar på dörrar och fönster har bytts ut mot nytt, friskt 
virke. Snickerierna har sedan målningsbehandlats med linolja och vit linoljefärg.  

Iakttagelser under restaureringen 
Igensatta fönsteröppningar kom fram när putsen i den södra längan av pelargången 
togs bort. En del av dem är ursprungliga dörr- och fönsteröppningar som återfinns 
på ritning från 1914. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Mineralfärg har använts i stället för kalkfärg. Anledningen är att fasaderna är hårt 
utsatta för klotter och därmed klottersanering. Påfrestningen och slitaget av klot-
tersanering kan minimeras då mineralfärg är lättare att sanera än vanlig kalkfärg.  

I samråd med antikvarie beslutades att inte återställa golvet uppe i tornrum-
met i syfte att förbättra luftcirkulationen.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Fasadrenoveringen har inneburit att byggnaden har försetts med bättre anpassade 
material. Fasadrenoveringens omfattning liksom val av material och kulörer har 
utförts i samråd med antikvarisk expertis.  

Byggnadens kulturhistoriska värde har förstärkts i och med att fasaderna åter-
fått sin karaktär med slät puts och tunt färgskikt som tillåter byggnadens arkitekto-
niska uttryck med nyklassiska dekorationer och listverk att framträda. Stuprörens 
trattar med sarg har däremot fått ett utförande som är typisk för 1800 snarare än 
det tidiga 1900-talet då den konformade tratten i stället blev vanlig. 

Åtgärderna har utförts av hantverkare med god erfarenhet och kompetens 
för traditionella metoder och material. Detta innebär att arbetet har utförts grund-
ligt och till större delen för hand. Putsarbetet har dessutom föregåtts av uppmät-
ning för tillverkning av mallar och linjaler.  
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Återstående arbeten/kommande underhåll 
Byggnaden är hårt utsatt för klotter. All klottersanering ska ske i samråd med ent-
reprenören för att se till att väggarnas nuvarande utformning och färg bevaras.  

Putsrenovering av den övre delen av mittpartiet återstår och planeras till vå-
ren 2019. När byggnadsställningar monteras för arbetena är det viktigt att byggna-
den förses med extra bevakning då kupoltakets kopparplåt är mycket stöldbegärlig. 

På pelargångens tak ligger munk- och nunnetegel löst på läkt. Utan bruk hål-
ler dessa pannor inte tätt på samma sätt som vanliga tegelpannor. Den svagt 
svängda formen på takytan gör också att pannorna riskerar att glida isär. Taket bör 
därför besiktigas årligen och pannor som glidit isär läggs tillrätta.  

Byggnaden översvämmas periodvis av Lussebäcken som leds ned i en kulvert 
strax öster om byggnaden. Gallret till kulverten bör rensas regelbundet för att inte 
riskera att grunden och arkadens betonggolv blir underminerat. 

Väggar på baksidan, del av vägg mot söder och hela långsidans vägg mot norr 
återstår att åtgärdas. 

 

      

Byggnaden ligger i ett mycket utsatt läge i anslutning till Lussebäcken. Det är viktigt att vegetationen hålls un-
dan från byggnaden och att marken hålls dränerad. På bild till höger syns tydligt hur fukt och salt vandrar upp i 
muren. Nedre partiet blir särskilt utsatt och kommer behöva borstas rent från saltavfällningar med jämna mel-
lanrum. Det är viktigt att lagningar och målning utförs med genomsläpplig puts och färg för att hindra salt och 
väta att vandra vidare upp i muren och orsaka större skador och spjälkningar. 

Gaveln är åtgärdad medan långsidan inte åt-
gärdades i denna omgång. Antikvariskt är det 
önskvärt att pilastern åtgärdas i sin helhet med 
samma material och utförande som på gaveln. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Takrenovering 

2012-08-07 Pelarhuset Ramlösa Helsingborg, Skadeinventering tak och fasader, Byggnadshant-
verk Helsingborg AB 

2015-06-28 Pelarhuset Ramlösa Helsingborg, Åtgärdsförslag 2015, Byggnadshantverk 

Helsingborg AB 
2015-07-14  Tillstånd till takrenovering m.m. av Pelarhuset/Nya badhuset, byggnadsminnet Ram-

lösa brunn, fastigheten Ramlösa 2:1, Helsingborgs kommun, dnr 432-20046-2015, 

Länsstyrelsen Skåne 
2015-08-12 Ramlösa Brunspark [sic!], Pelarhuset Orsaksanalys och Åtgärdsplan Tornrum och 

kupol, Byggnadshantverk i Helsingborg AB 

2015-08-18 Sektionsritning A301, Stol-långsida, Stol-hörn, Stödben (utan namn och datum) 
2015-08-18 Sektionsritning A302, kupol och förslag på luftspalt (utan namn och datum) 
2015-08-18 Mötesprotokoll Byggmöte 1 – Ramlösa Pelarhus, Stadsbyggnadsförvaltningen 

2015-09-07 Dagordning Byggmöte 2 – Ramlösa Pelarhus, Stadsbyggnadsförvaltningen 
2015-09-24 Dagordning Byggmöte 3 – Ramlösa Pelarhus, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Fasadrenoveringen 

2016-03-27 Pelarhuset i Ramlösa – åtgärdsförslag fasadrenovering, Byggnadshantverk 
Helsingborg AB 

2016-03-29 Pelarhuset i Ramlösa – åtgärdsförslag fasadrenovering, Byggnadshantverk 
Helsingborg AB 

2016-05-10 Tillstånd till fasadrenovering på Pelarhusen i Ramlösa brunnspark, Ramlösa 
2:1, Helsingborgs kommun, dnr 432-13773-2016, Länsstyrelsen Skåne, 
Kulturmiljöenheten 

2017-03-04 Pelarhuset i Ramlösa – åtgärdsförslag fasadrenovering, Byggnadshantverk 
Helsingborg AB 

2017-03-16 Antikvariskt underlag – Tillståndsansökan enligt Kulturmiljölagen till fasad-
renovering av Pelarhuset (f  d Nya badhuset), byggnadsminnet Ramlösa brunn, 
fastighet Ramlösa 2:1, Helsingborgs kommun, dnr 12.20-90-17, Region-
museet Kristianstad 

2017-06-19 Delrapport Fasadrenovering av Pelarhuset (f  d Nya Badhuset), byggnadsmin-
net Ramlösa brunn, fastighet Ramlösa 2:1, Helsingborgs kommun, dnr 12.20-
90-17, Regionmuseet Kristianstad 

 

Lund 2018-12-18 

Maria Sträng 
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Bildbilaga – renovering av tak och tornrum 
 

 

 

Besiktning inför renovering av plåttäckning på takkupolen och tegeltaket, 2015. Plåttäckningen och tegeltaket 
på södra byggnadspartiet var i relativt gott skick. Tegeltäckningen åtgärdades delvis 2014. 
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Norra pelargångens tak under renovering, september 2015. 

 

Taket efter takrenovering och putsning av byggnadens nedre fasadpartier innan målning av putsade ytor utfördes. 
Inne i pelargången syns hur väggen drabbas av fukt och salt från den sanka marken. Oktober 2018.   
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Fasaderna på byggnadens baksida har inte åtgärdats, men mindre lagningar av plåtkupol har gjorts och taket 
har kompletterats med en liten ventilationskupa vid spirans fot. Tornluckan har fått en ny dörr som försetts med 
ett ventilationsgaller. Invändigt har tornrummet renoverats: väggarna har putsats om och den fukt- och svampan-
gripna takstommen har bytts ut i sin helhet.   

    

Takkupolens spira åtgärdades på plåtslagarens verkstad. På spiran sattes ett par huvar för luftventilation. Till 
höger syns ställningen som håller upp spiran och som var svårt anfrätt av rost. September 2015.    
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Bildbilaga – före och efter putsrenovering 
 

 

 

 

Vattenpaviljongen från nordväst före respektive efter renovering i samband med julmarknad, 9 december 2018.  
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Vattenpaviljongens södra gavelfasad före respektive efter renovering.  
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Norra delen av pelargången före och efter renovering. Särskilt denna del av byggnaden är hårt utsatt av fukt och 
salt som vandrar upp i grunden. Väggarna är numera behandlade med puts och färg som kan släppa genom 
saltet i nedre delen och på så sätt hindra det att vandra uppför muren och orsaka sprängningar och skador längre 
upp i muren. Putsen offras dock och väggen kommer behöva åtgärdas med ny puts med jämna mellanrum.  
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Södra delen av pelargången före respektive efter renovering. På mittpartiet hade en större skada uppkommit där 
murverket med hårdbränt helsingborgstegel blottades.  
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Norra gavelfasaden före respektive efter renovering. Med den nya putsens sammansättning och kontrastverkan 
mellan de grova och släta partierna samt tunnare färglager får gavelns formspråk med klassiska arkitekturele-
ment åter komma till sin rätt.   
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Bildbilaga – detaljbilder under renovering 
 

 

I den södra delen av pelargången togs all puts ned från väggarna. En del av murverket visade sig vara mönster-
murad med bruna respektive ljust gulröda skift, lagda i s k renässansförband. På baksidan vette ursprungligen 
den här delen av muren mot badanläggningens trädgård där murverkets mönster troligen varit synligt, se planrit-
ning på sid 6. 

Foto: Georg Hermann, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad 
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Tidigare fönster- och dörröppningar kom fram under putsen, dessa syns även inne i de bakomliggande rummen 
och på de ursprungliga ritningarna. Antikvariskt är det önskvärt att markera i putsen var öppningarna sitter 
och använda detta som byggnadshistoriska spår över den omfattande anläggningen som funnits bakom pelar-
gången. Likaså kan detta göras vid invändig renovering.   
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Efter varsam blästring visade sig på ett par ställen den murade väggen av hårdbränt helsingborgstegel.   

 

Taket inne i pelargången består av en reveteringsmatta av vass som sitter på gles råspont. Under pågående reno-
vering maj 2017.   
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Grov puts och tjock färg gjorde att de arkitektoniska elementen inte kom till sin rätta, konturerna hade blivit 
utslätade och ojämna. Norra gaveln under renovering, maj 2017. 
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Pågående renovering av putsade väggytor, undertak och kolonner. Allt arbete har utförts hantverksmässigt med 
specialanpassade verktyg och mallar och putsningen har till större delen utförts för hand. Juni 2017.   

Bilderna i nedre raderna är från filmsekvenser tagna av Byggnadshantverk i Helsingborg 
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Bildbilaga – efter renovering 

 

 

Vattenpaviljongens pelargång, norra respektive södra delen, efter slutförd renovering. December 2018. 
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Vattenpaviljongens norra parti samt mittpartiet med tornrummet och kupolen, december 2018. 
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Vattenpaviljongens södra del med mittparti, tornrum och kupolen överst och resterna av badanläggningen ne-
derst, december 2018. 
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Bilaga - arkivritning 
 

 

Bygglovsritning från 1914 signerad av arkitekten Ola Andersson. 

 



 
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-byggnadsarkeologisk 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 
47. Lokstallar och vattentorn – Lokstallet 4:1, Kristianstad sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
48. Hörröd kyrkogård – renovering av mur, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
49. Installation av styr- och reglersystem i Östra Sallerups och Hörby kyrkor, Hörby och Östra Sallerups sn, AM, 

Kerstin Börjesson, 2018 
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50. Västra Sönnarlövs kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Sönnarslöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
51. Vedby kyrka - tillgänglighetsanpassning av entré, Vedby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
52. Vikingsbergs villa – fasadrenovering, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
53. Vittskövle kyrka – installation av avfuktare, Vittskövle sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
54. Norra Mellby skol- och fattighus – underhållsåtgärder, Norra Mellby sn, AM, Anna Rabow, 2018 
55. Östra Hoby kyrkogård, Östra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
56. Häljarps mölla – åtgärder efter verk av vandaler, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Kali Olsson, 2018 
57. Nämndemansgården – installation av luftvärmepump, S:t Ibbs sn, AM, Anna Rabow, 2018 
58. Åhus kyrkogård – minneslund, Åhus sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2015-2018 
59. Gundrastorp-Ekholmens kvarn – renovering av dämme och murverk, Verums sn, Helene Stalin Åkesson och 

Kali Olsson, 2018 
60. Östra Broby kyrka – inre ändringar. Östra Broby sn, AM, Åsa Eriksson Green m.fl. 2018 
61. Vattenpaviljongen – Ramlösa brunn, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2015-2018 

 



 

 


