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Inledning 
Föreliggande vård- och underhållsplan för Tvär-
skogs kapell är framtagen av Regionmuseet un-
der 2019 och 2020, på uppdrag av Tyringe pasto-
rat. Planen är framtagen av byggnadsantikvari-
erna Linn Offergren-Ljunggren och Åsa  
Eriksson Green.  
 
I enlighet med kulturmiljölagen skall kyrkor som 
är skyddade som kyrkliga byggnadsminnen enligt 
KML 4 kap ha en underhållsplan. Denna ska 
uppdateras minst vart 10 år. Underhållsplanen in-
nehåller, i enlighet med Lunds stifts krav; en be-
skrivning av kapellets exteriör och interiör, dess 
fasta inredning, historik, åtgärdsbehov samt en 
checklista för löpande underhåll. Underhållspla-
nen beskriver också övergripande kyrkans kultur-
historiska värde och vårdkrav för att dessa värden 
skall bestå.  

Syfte 
Underhållsplanen ska vara ett underlag för för-
valtning, underhåll och skötsel av kapellet. Pla-
nen ska ge handledning vid beslut om nya åtgär-
der och förändringar samt vid myndighetsbeslut 
angående bidrag och tillstånd.  

Metod 
Arbetet har bestått av arkivsökning, inventering 
och okulär besiktning på plats av kyrkans exte-
riör, interiör och fasta inredning. En fotodoku-
mentation har utförts med digitalkamera.  

Planens användande 
Underhållsplanen för Tvärskogs kapell skall an-
tas av kyrkoråd respektive kyrkonämnd samt av 
kyrkofullmäktige eftersom planen ska ligga till 
grund för kyrkans framtida underhåll. Originalet 
ska arkiveras hos pastoratet. Det är viktigt att un-
derhållsplanens checklistor och rekommendat-
ioner följs. Observera att åtgärder kan kräva till-
stånd från Länsstyrelsen. En del åtgärder kan 
kräva specialkompetens för framtagande av åt-
gärdsprogram, exempelvis konservator.  

Bilagor 
Två bilagor följer med vård- och underhållspla-
nen. Bilaga 1 är en sammanställning över åtgärds-
behov och Bilaga 2 är en checklista för att under-
lätta löpande underhåll. Fotodokumentation le-
vereras på USB-minne i JPG-format.  
 
Kristianstad 2020-08-12 
Linn Offerlind-Ljunggren och Åsa Eriksson Green 
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Kyrkans läge och församlingstill-
hörighet 
Tvärskogs kapell och begravningsplats ingår i Ty-
ringe pastorat. I pastoratet ingår även kyrkorna 
Tyringe, Matteröd, Finja, Hörja, Västra Torup 
och Röke. Tyringe pastorat ligger i Göinge kon-
trakt i Lunds stift. 
 

Den övre bilden är ett flygfoto över Tyringe samhälle 
där Tvärskogs begravningsplats och kapell är utpekat 
med grön pil. Flygfoto från eniro.se. 

Nedre bilden ger en översikt över hela begravningsplat-
sen med kapellet på höjden i nordost. Fotograf: Pär-Mar-
tin Hedberg, HioPhoto. Bildrättigheter: Lunds stift. 
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Beskrivning av kyrkobyggna-
den, tekniska system och in-
ventarier 
Tvärskogs kapell är orienterat i öst-västlig rikt-
ning med huvudingången i öster och koret i 
väster. 

Byggnadsstomme  
 
Ett fåtal ursprungliga ritningar för kapellet har 
återfunnits. Med utgångspunkt från dessa, ka-
pellets byggnadstid och i jämförelse med 
andra, liknande objekt av samma arkitekt är 
sannolikheten stor att byggnaden har ett gjutet 
golvbjälklag och murar av tegel. Taklaget är av 
trä.  

Exteriör 

Fasader 
Kapellets sockel är slät, av gjuten cement eller 
betong. Fasaderna är klädda med vitt fasadte-
gel, så kallat Mexitegel, fogat med vitt mur-
bruk. Mot taket finns ett enkelt, utkragande 
listverk av brunmålade eller laserade brädor.   
 

Över huvudentrén i öster sitter ett järnkors på 
fasaden och vid södra porten sitter en dekorat-
ion med årtalet 1936 samt ett kors av järn.  

Portar 
Kapellets tre portar är klädda med falsad kop-
parplåt med förskjutna falsar. I öster är huvud-
ingången belägen i ett vindfång. Porten har 
dubbla dörrblad i en stickbågeformad öpp-
ning, ett trycke och låskolv i metall. Framför 
porten finns en avsats av huggen granit.  
 
I söder finns byggnadens ursprungliga och nu-
mer igensatta entré. Här är dörrbladen helt in-
klädda i kopparplåt som en enhet och inte 
längre öppningsbara. Porten ryms i en stick-
bågeformad muröppning. En trappsten av gra-
nit finns framför porten.  
 
I öster finns en enkeldörr, något indragen i fa-
saden. Muröppningen är svagt stickbågefor-
mad. Även här finns ett trappsteg av granit 
framför porten.  

Fönster och övriga muröppningar 
Fönstren har bågar av brunmålat trä och besk-
rivs mer detaljerat i interiören. Samtliga fönster 

är indragna i fasaden och har fönsterbänkar av 
svart skiffer. En inklädning av kopparplåt 
täcker utrymmet mellan fönsterkarmarna och 
fasadteglet.  
 
På västra gaveln finns en svagt stickbågefor-
mad muröppning i fasaden ovan ytterdörren. I 
öppningen sitter ett ventilationsgaller med 
karm och lameller av brunmålat trä.  

Yttertak 
Samtliga yttertak är av sadeltaksmodell och 
täckta med rött, enkupigt lertegel. Samtliga 
vindskivor är täckta med kopparplåt.  

Avvattning 
Hängrännor och stuprör är tillverkade i brun-
färgad plåt. 
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Överst från vänster till höger; kapellet från sydost, kapellet från väster samt kapellet från norr.  
Nedre raden från vänster till höger; kapellets entré i öster, fönster samt detalj av fönster.  
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Interiör 

Vindfång 
 
Golv 
Fogat rött tegelgolv. Sockel i brunt, matt 
kvadratiskt kakel. Fördjupning i golvet framför 
ingången med plats för entrématta av plast. Yt-
terligare en matta i grovt brunt material.  
 
Väggar 
Slätputsade väggar målade i vitt, troligtvis sili-
katfärg.   
 
Tak 
Brunlaserat innertak av brädor som vilar på 
tvärgående brunlaserade plankor vilka funge-
rar som takbjälkar.  
 
Dörrar 
Ytterdörr stickbågeformad med dubbla dörr-
blad klädda med träpanel. Synlig spik och 
skruv. Oxiderat trycke av metall. Låsanordning 
i mässing. Sparkplåt i koppar längst ner på 
dörrbladen. Dörrkarmen lackerad i brunt.  
Dörr mot kyrkorummet i rektangulär vägg-
öppning. Dubbla fanérklädda dörrblad. Syn-
liga gångjärn i mässing. Enkelt trycke i metall.  
 

Övrigt 
Hatthyllor på norra och södra väggarna. På 
dörren in mot kyrkorummet hänger en spegel. 
Paraplyställ av smidesjärn. Skumsläckare och 
brandfilt på väggen.  
 
Takarmatur av metall med tre armar och stea-
rinljusimiterande lampor.  
 
El 
Larmcentral och strömbrytare intill dörren. 
Väggmonterat träskåp med nyckel på södra 
väggen, rymmer huvudströmbrytare.  
Radiator på norra väggen.  
  

Överst till höger syns insidan av ytterporten. Den 
nedre bilden visar fanérdörrarna som leder in i kyrko-
rummet.  
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Kyrkorum 
 
Golv 
Fogat rött tegelgolv. Sockel av tegel. I koret, i 
rummets västra del, är golvet förhöjt två trapp-
steg. Golv och trappa av fogat tegel. I rummets 
sydöstra hörn finns en golvplattform av trä. På 
ömse sidor om södra dörren är golvlisten av 
trä.  
 
Väggar 
Slätputsade väggar målade i vitt, troligtvis sili-
katfärg.  Rummet är rektangulärt med undan-
tag för koret som ryms i en nisch på västra 
kortsidan. Väggarna till nischen har rundande 
hörn ut mot kyrkorummet. På ömse sidor om 
koret finns förråds- och ekonomiutrymmen. I 
nordöstra hörnet av rummet finns en ventilat-
ionsöppning med lucka av metall som öppnas 
och stängs manuellt med en kedja. 
 
Tak 
Brunlaserat innertak av brädor som vilar på 
tvärgående brunlaserade plankor vilka funge-
rar som takbjälkar. Ventilationsgaller i metall i 
taket ovanför altaret.  
 
 

Dörr 
Dörr mot vapenhus med dubbla fanérklädda 
dörrblad, enkelt trycke av metall. Kvadratisk 
dörrpost.  
 
Mitt på södra väggen finns en enkel vitmålad 
dörr med vitmålat foder. Enkelt trycke av ba-
kelit och nyckelskylt av metall.  
  
I korets södra vägg är en smal vitmålad dörr 
klädd med skivmaterial. Vitmålat foder och 
karm. Enkelt trycke av bakelit och nyckelskylt 
av metall.  
 
Fönster 
Fyra fönster åt norr och tre åt söder, alla i stick-
bågeformade öppningar. Fönsterbågarna är 
kopplade och målade i brunt, sannolikt med en 
lackfärg. Fönstren är öppningsbara inåt med 
två enkla metallvred. Ett brunmålat, romb-
mönstrat spröjsverk sitter utvändigt. Yttergla-
set består av antikglas. Fönsterbänkar invän-
digt klädda med brun klinker.  

Inredning  
Altare 
Rektangulärt altare av svartlaserat trä. Vid in-
venteringsbesöket klätt med antependium i 
svart textil med ett applicerat guldfärgat kors 

och tillika guldfärgat broderi inuti korset. Vit 
altarduk med spetskant.  
 
Vägghängt svartmålat krucifix med en Kristus-
figur av ljus keramik.   
 
Staplingsbara stolar i ljust träslag, lackade. 
Stoppade sittdynor klädda med blått tyg. Sto-
larna är ordnade i två kvarter vilket skapar en 
mittgång. Några stolar placerade utefter väg-
garna i rummets västra del. Totalt 52 stolar. 
 
Elektrisk orgel i ljust träslag på podium i rum-
mets sydöstra hörn. En träjalusi döljer spelbor-
det. På väggen bakom orgeln finns uttag för, 
och förvaring av, mikrofoner.  
 
Lösa inventarier  
Fyra golvljusstakar av ljust träslag. Ljussta-
karna har tre ben och en ljushållare av mässing. 
Kistformad mullskål på tre ben, i ljust trä lik-
som golvljusstakarna. Mullspade med trähand-
tag och spade av mässing.  
 
Två staplingsbara kistpallar av samma ljusa 
träslag som ljusstakar och mullkar.  
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Psalmnummertavla i trä, laserad i mörkbrunt, 
med spetsig överdel och rektangulär hylla ned-
till för upphängning av mässingssiffror.  
 
Ljusbärare av smide i form av livets träd krönt 
av ett kors i mässing. Under trädkronan finns 
en siluett av en flygande duva i smide. Ljushål-
laren fäst i ett halvcirkelformat sandkar. Ljus 
kan placeras i trädkronan liksom i sanden.  
 
Två mässingsljusstakar på altaret.  
 
Belysning 
Två elektrifierade ljuskronor i mässing med 
åtta armar vardera kring ett mässingsklot. 
Upphängningsanordning i form av kätting och 
en tvåhövdad örn.  
 
Takmonterade spotlights med metallsarger. 
Belysningen har dimmerfunktion.  
 
Tre riktningsbara, mässingsfärgade spotlights 
på takskena ovan altaret.  
 
El 
Åtta radiatorer med vita eldon längs med lång-
väggarna. En radiator på norra väggen i koret.  
Mikrofonuttag vid orgeln. Eluttag längs väg-
garna.  

Styrcentral för ljud på östra väggen, norr om 
entrédörren. En svart högtalare.  
 
 
  

Bilden nedan visar orgeln som står på en plattform i kyr-
korummets bakre del. Överst till höger syns koret med 
altare och krucifix. Längst ner till höger syns ljusbäraren 
i form av livets träd.  
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Sakristia 
 
Golv 
Brun, ribbad heltäckningsmatta. Vitmålad 
sockel i trä, samt tegelsockel i väster och öster.  
 
Vägg 
Slätputsade väggar målade i vitt, möjligtvis en 
plastfärg. Åt söder syns murverket i form av en 
stickbågeformad nisch i väggen. Åt norr syns 
murverket som en kvadratisk nisch. 
 
Tak 
Vitmålat innertak med vitmålade taklister.  
 
Dörr 
Vitmålad dörr med vitmålat foder mot kyrko-
rummet. Enkelt trycke av bakelit och nyckel-
skylt av metall.  
 
Övrigt 
Hatthylla på västra väggen för prästens kläder 
och andra textilier. Under hyllan står en trästol 
med skinnklädd sits. På södra väggen hänger 
en liten spegel med träram. Mot östra väggen 
står ett vitmålat träbord med vit spetsduk. På 
bordet förvaras bland annat psalmböcker.  
 

Belysning 
Klotarmatur med porslinssockel på östra väg-
gen över bordet.  
 
El  
Omfattande kabeldragning, framförallt på 
norra väggen.  
 
Slät elradiator av äldre modell på södra väggen. 
 
 
  

Den övre bilden visar sakristians södra vägg där en 
stickbågeformad nisch vittnar om att detta tidigare 
var ingången till kapellet. Den nedre bilden visar för-
varingen av kyrkliga textilier.   
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Utrymmen väster om koret 
Med ingång från koret nås den ursprungliga 
sakristian, som vetter åt söder. Bakom koret, 
norr om sakristian finns ett smalt trapphus 
med en ytterdörr samt ingång till ett förrådsut-
rymme i norr.  
 
Golv 
I den tidigare sakristian samt i det norra för-
rådsrummet ligger en grön, medaljongmönst-
rad plastmatta. Rummen har vitmålade trälister 
och små kvartstavar som håller plastmattan på 
plats. I norra rummet är en del av golvet ersatt 
med en masonitskiva. I trapphuset är golvet av 
gjuten cement med entrématta av innanför yt-
terdörren.  
 
Väggar 
Slätputsade väggar målade i vitt, troligtvis sili-
katfärg. Lika i samtliga utrymmen.  
 
Tak 
Brunlaserat innertak av brädor som vilar på 
tvärgående brunlaserade plankor, med funkt-
ionen takbjälkar, ställda på högkant. I trapphu-
set slätt, brädklätt och brunlaserat innertak 
med vindslucka.  
 
 

Fönster 
Ett fönster i före detta sakristia och ett i norra 
rummet. Likadana som övriga fönster i kapel-
let.  
 
Dörrar 
Tre vitmålade innerdörrar klädda med skiv-
material, med vitmålade foder. Enkla trycken 
av bakelit och nyckelskyltar av metall.  
 
Ytterdörren i trapphuset är klädd med träfanér 
och har ett rombformat fönster i övre delen av 
dörrbladet. Oxiderat trycke av metall.  
 
Övrigt 
I den före detta sakristian finns säkerhetsskåp, 
garderober och diverse lös inredning. I trapp-
huset finns ingen inredning. I norra rummet 
finns ett väggfast hyllsystem mot östra väggen.   
 
El 
I före detta sakristian finns elcentral med, ljus-
dimmer för altarbelysningen, klockringning 
med mera. Här, liksom i norra rummet, finns 
radiatorer likt de i kyrkorummet. I trapphuset 
finns en äldre elradiator monterad på västra 
väggen.  
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Kapellets byggnads- och reparations-
historia 
Tyringe skall finnas omnämnt i skrift under 
1300-talet och bestod på 1600-talet av fyra 
hemman som tillhörde Finja socken. Under 
1800-talets senare del växte Tyringe snabbt 
som ett stationssamhälle längs järnvägen mel-
lan Hässleholm och Helsingborg. Tyringe ba-
danstalt och sanatorium samt ett flertal indu-
strietableringar har präglat samhället sedan 
1900-talets början.  
 
Tyringe kyrka byggdes under 1920-talet på en 
centralt belägen tomt som sanatoriet donerade. 
Ditintills hade den närmast belägna gudstjänst-
lokalen varit kyrkan i Finja. Begravningsplats 
anlades inte i anslutning till kyrkan utan i Tvär-
skog, den östra delen av Tyringe, längs lands-
vägen mellan Tyringe samhälle och Finja by.  
 
Marken till begravningsplatsen ska enligt 
muntliga uppgifter ha avstyckats från en gård 
söder om landsvägen. Den östra delen av be-
gravningsplatsen iordningsställdes först och 
den västra delen ianspråktogs under 1970-talet.  
 
Kapellet byggdes efter ritningar av arkitekt Ei-
ler Graebe. Ritningarna är daterade 1935. 
Ovanför den ursprungliga entrén står årtalet 

1936 i järnsiffror, vilket är året då kapellet stod 
klart.  
 
Kapellet bestod ursprungligen av ett stort rum 
med ingång via ett vindfång i söder. Bakom ko-
ret fanns sakristia och förrådsutrymme.  
 
Klockstapeln invigdes på Alla helgons dag 
1962. Den byggdes av byggmästare Frenne 
Hilbe i Tyringe efter ritning av arkitekten Sven-
Eric Franzén.  
 
Under 1970-talet uppfördes en servicebygg-
nad med vitt fasadtegel intill kapellet. Sannolikt 
byggdes även kapellet om vid samma tidpunkt 
och försågs med samma typ av fasadtegel ut-
anpå de putsade väggarna. Vid detta tillfälle 
sattes också den södra entrén igen för att bli 
sakristia och en ny entré med vindfång uppför-
des vid kapellets östra gavel.  
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Kulturhistoriska värden  
Tvärskogs kapell uppfördes som begravnings-
kapell ungefär tio år efter att begravningsplat-
sen hade invigts. Platsen för kapellet fanns 
dock inritad redan på de första ritningarna 
över begravningsplatsen från 1924. Tyringe 
kyrka inne i samhället låg på långt avstånd från 
begravningsplatsen och lämpade sig inte för 
ceremonier i samband med kistbegravningar, 
där närhet till gravplatsen var viktig. Under 
1900-talet flyttades begravningsceremonierna 
successivt in i kapell och kyrkor i stället för att 
ske utomhus vilket motiverade uppförandet av 
ett kapell i närhet till begravningsplatsen så att 
sällskapet efter ceremonin även kunde delta 
vid jordfästningen.    
 
Av de få ursprungliga ritningar som återfunnits 
kan slutsatsen dras att kapellet var en arkitek-
toniskt tidstypisk anläggning. Arkitekten var 
Eiler Graebe. Han ritade en mängd kapell och 
bårhus under sin karriär, och kom senare att 
arbeta som domkyrkoarkitekt. Kapellet mura-
des i tegel och var sannolikt ursprungligen slät-
putsat eller slammat. Ritningarna visar att för-
djupningar i murverket i form av kors fanns på 
gavlarna. Till formen påminde kapellet sanno-
likt om en liten, medeltida sockenkyrka.   

De genomgripande ombyggnationerna under 
1970-talet ändrade kapellets uttryck från en-
kelt, klassicistiskt till en för tiden vanlig gestalt-
ning med fasadtegel. Av den ursprungliga in-
redningen återstår möjligtvis altaret, i övrigt fö-
refaller både möbler och inventarier vara mer 
sentida. Invändigt är kapellet relativt välbevarat 
till rumslig organisation och ytskikt.  
 
Kapellets kulturhistoriska värden sitter fram-
förallt i dess egenskap som tidstypiskt begrav-
ningskapell på en begravningsplats i samhällets 
utkant. Detta vittnar både om tidens idéer om 
samhällsplanering och om förändrade tradit-
ioner kring begravningsceremonin.  

Hot mot kapellets kulturhisto-
riska värden 
Brist på tillsyn och regelbunden besiktning fö-
refaller vara det största hotet mot kapellet idag. 
Regelbunden besiktning av byggnaden inklu-
sive krypvinden liksom dess inventarier är vik-
tig för att upptäcka skador och brister i tid.  
 
Kapellet är både sentida och anspråkslöst vil-
ket möjligtvis kan göra att man förbiser dess 
värden. Byggnaden skyddas dock av kulturmil-
jölagen och såväl större förändringar som 
mindre lagningar behöver göras med 

aktsamhet och respekt för den ursprungliga 
byggnaden.  
 
de skador som framkommit vid framtagandet 
av denna plan finns dokumenterade i Bilaga 1 
Åtgärdsbehov.  

Tvärskogs begravningsplats 
Se vård- och underhållsplan för begravnings-
platsen från 2014, Regionmuseet Kristianstad.  
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Målsättning för förvaltningen 
Församlingens målsättning för kapellet och 
dess inventarier är att: 
• Vårda och underhålla byggnaden så att 

dess karaktär bibehålls. 
• Varsamt anpassa byggnaden till eventuella 

nya krav så att den även i framtiden kan 
användas för begravningsceremonier.  

 
Konkretisering av målsättningen 
Konkret innebär målsättningen ovan att: 
• Byggnadens exteriör renoveras inom 

kommande tioårsperiod. Åtgärderna kan 
genomföras i etapper men bör utföras en-
ligt prioriteringsordning i Bilaga 1. Åtgärds-
behov. Taket och avvattningssystemet bör 
ges högsta prioritet.   

• För byggnaden traditionella material och 
metoder används vid alla ändringar och 
reparationer. 
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Speciella vårdkrav till följd av 
kulturhistoriska och antikvariska 
värden 
Byggnadens volym och exteriöra uttryck bör 
bevaras, liksom kvalitativa och hållbara ur-
sprungliga material som till exempel golvtegel, 
dörrar, trycken etc.  
 
Det finns exempel på att flera olika material 
har använts vid renovering och underhåll av 
kapellet. Vid nästa renovering bör därför be-
fintliga material och metoder utvärderas och 
de som används bör dokumenteras noggrant 
så att man i framtiden kan förenkla underhåll 
och bättringar och samtidigt bidra till ett beva-
rande av byggnadens värden. En mall för 
dokumentation av material finns på nästa sida 
och bör fyllas i när byggnaden renoveras eller 
underhålls.   

Checklistor 
En checklista som hjälp för det löpande un-
derhållet finns som bilaga 2. 
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Färgtyp och färgkoder 
 
Exteriör Färgtyp/material/tillverkare Färgkod 
Fasadputs   
Fasadfärg   
Sockel fasader   
   
Fönsterbågar utvändigt   
Ytterdörrar utvändigt    
   
Interiör    
Innertak   
Väggar    
Fönster   
Tegelgolv   
Trägolv   
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Källor 
 
Opublicerade källor 
 
Tvärskogs begravningsplats, vård- och underhållsplan 2014, Åsa Eriksson Green, 
Åsa Jakobsson, Emelie Petersson, och Tony Svensson, Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Rapport 2014:63 
 
Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift, Åsa Eriksson Green och Maria 
Sträng. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Rapport 
2018:39 
 
Muntliga uppgifter från fastighetsansvarig Anders Håkansson.  
 



 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
VP – vårdplan AU- arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation  
BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 
 

 
 

Regionmuseets E-rapportserie 2020 
Kulturmiljö 

 
 

1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
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