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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020  
 
Under verksamhetsåret 2020 har Föreningen för Byggnadskultur i Umeå, trots 
coronaepidemin, försökt hålla igång verksamheten. Våra föreläsningar från och med 
mars har påverkats; två av föreläsarna har bara kunnat medverka digitalt och eftersom 
antalet besökare har begränsats har föreläsningarna också sänts digitalt och lagts upp 
på youtube. Årets sista planerade föreläsning (i december) tvingades vi ställa in helt och 
enahanda öde drabbade den planerade visningen av Tornhuset (gamla Elverket) i mars 
och den planerade utfärden till Vännäs i maj. 
 
Vi har sammanlagt genomfört 7 föreläsningar, 2 visningar/stadsvandringar och gjort 
inlägg i debatten kring stadsbyggnadsfrågor.  
 
Vårt goda samarbete med Folkuniversitetet kring våra föreläsningar har fortsatt, med sju 
lyckade samarrangemang under året.  
 
 
Genomförda publika arrangemang under 2020 
 
Torsdag 30 januari kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
Restaurering av medeltidskyrkor i Övre Norrland 
Museichefen Anna Elmén Berg, fil dr i konstvetenskap, berättade om 
restaureringsarbeten i våra äldsta kyrkor i Norra Norrland.  
 
Torsdag 20 februari kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
Svenska bruk & gårdar i Västerbotten från 1600 - 1800-talet 
Kulturskribenten Kristina Gyllenberg Holst berättade om kulturhistoriskt intressanta 
bruk, och gårdar i vårt län från 1600- till 1800-talet. 
  
Tisdag 17 mars kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
En resa med leran 
Arkitekten Clara Sjödin berättade om teglets historia och om byggande i tegel; i gången 
tid och i nutid/framtid.  
 
Tisdag 21 april kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
Umeå och det moderna byggandet: tre vägval under epoken 1920 - 2020 
Universitetslektor Rolf Hugoson talade om Umeås moderna stadsomvandling; från 
Första världskrigets slut och fram till idag.  
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Söndag 30 augusti kl. 14.00  
Visning av den pågående renoveringen av friluftsmuseet på Gammlia 
Niklas Turesson visade och berättade om utförda och pågående renoveringar av de 
gamla kulturbyggnaderna på Gammlia.  
 
Söndag 13 september kl. 14.00 
Stadsvandring på Haga 
Christina Hammarström ledde en stadsvandring på Haga. Vi samlades i hörnet 
Bangatan - Södra Majorsgatan (där cykelvägen under järnvägen kommer upp). 
 
Torsdag 15 oktober kl. 18:30 - 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
Renovering av äldre byggnader i trä 
Hantverksforskaren och timmermannen Mattias Hallgren från Traditionsbärarna 
berättade om renovering av äldre byggnader i trä.   
 
Tisdag 27 oktober kl. 18:30 - 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
Flerbostadshus i Umeå 1918 - 1949 
Byggnadsantikvarie Maria Löfgren berättade om de flerbostadshus som byggdes i 
Umeå 1918 - 1949.   
 
Tisdag 10 november kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
Göran Lindahl - arkitekturhistoriker och kulturbevarare 
Konstvetaren Leif Jonsson berättade om den berömde arkitekturhistorikern Göran 
Lindahl som bl a startade projektet Den nordiska trästaden.  
 
 
Skrivelser och andra kontakter i planerings- och byggnadsvårdsfrågor  
 
2020-04-21 kontaktade föreningen NNJ Fastigheter om bevarande av porten på 
byggnaden på Nygatan 80 (som har gjorts av Hjalmar Granholm). 
 
2020-04-23 yttrade sig föreningen över förslaget till ändring för fastigheten Laxen 31 m 
fl (nere vid älven söder om Döbelns park) och yrkade att inte nybebyggelse skall tillåtas 
på fastigheten Laxen 31. 
 
2020-05-12 yttrade sig föreningen över förslaget till ny detaljplan för fastigheten Sävar 
4:40 m fl och avstyrkte förslaget. 
 
2020-08-28 yttrade sig föreningen över förslaget till detaljplan för fastigheten Arken 12 
m fl och avstyrkte förslaget. 
 
2020-09-23 träffade Iréne och Lennart representanter för Balticgruppen en diskussion 
om framtiden för kyrkstugorna på Backen 
 
2020-09-24 kontaktade Göran Öberg Andreas Grahn på Länsstyrelsens kulturmiljö-
enhet om det eftersatta underhållet av byggnadsminnet Baggböle herrgård. 
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Föreningen har under november månad 2020 haft en mailkonversation med Eva 
Dahlström Rittsél på Riksantikvarieämbetet; om hur det vid rivningsansökningar rättsligt 
bör ses på skillnader mellan - som särskilt värdefulla genom detaljplan q-märkta 
byggnadsmiljöer och byggnadsmiljöer av antikvarisk expertis identifierade som särskilt 
värdefulla. 
 
2020-12-04 publicerade föreningen en debattartikel i Västerbottens-Kuriren om att 
byggnadsnämnden i Umeå inte sköter sitt uppdrag att skydda kulturhistoriska värden; 
artikeln har rubriken ”Byggnadsnämnden i Umeå följer inte lagen”. 
 
Föreningen har i december 2020 (2020-12-20) haft kontakt med Anders Glassel på 
Statens Fastighetsverk om residensparken och restaureringen av denna samt 
myndighetens inställning till genomförda och föreslagna byggnadsprojekt vid älven; på 
den tidigare parkmarken längs Östra Strandgatan. 
 
 
Andra aktiviteter 
 
Under juli och augusti månad har föreningen (Iréne, Christina, Lennart, Göran och 
Patrik) målat en av kyrkstugorna på Backen. Västerbottens-Kuriren hade ett reportage 
om föreningens byggnadsvårdande insats 2020-07-07. 
 
 
Föreningens närvaro på nätet 
 
Föreningens hemsida och facebooksida administrerades av Iréne Gustafson.  
www.byggnadskulturumea.se   
www.facebook.com/byggnadskulturumea   
 
På hemsidan har vi lagt upp en särskild flik om hur man kan hjälpa kommunen att 
upptäcka byggnader med eftersatt underhåll + förslag på mallar för skrivelser/mail till 
byggnadsnämnden. 
 
 
Medlemsregister m m 
 
Anna Joelsson administrerar föreningens medlemsregister. 
 
Iréne Gustafson administrerar föreningens mailadressregister; med hjälp av det kan vi 
snabbt nå ut till medlemmarna med inbjudningar och påminnelser.    
 
 
Umespiran 
 
Inget pris har utdelats under 2020. 
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Medlemmar  
 
Föreningen har under 2020 haft cirka 125 medlemmar.  
 
 
Medlemssekreterare 
 
Extern medlemssekreterare har varit Anna Joelsson. 
 
 
Styrelsen  
 
Sedan årsmötet 2020-03-17 har föreningen haft följande styrelse. Ordinarie ledamöter: 
Göran Öberg, Christina Hammarström, Iréne Gustafson, Lennart Frostesjö, Patrik 
Norstedt Forsberg, Sten Beijar och Johan Björn.  
 
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: ordförande och kassör Göran Öberg, vice 
ordförande Christina Hammarström, sekreterare Iréne Gustafson, program-sekreterare 
Lennart Frostesjö. 
 
 
Under året har hållits åtta styrelsesammanträden.  
 
 
Ekonomi  
 
Föreningens ekonomi redovisas i särskild sammanställning.  
 
 
 
Umeå 2021-04-26 
 
För styrelsen   
 
 
 
Göran Öberg 
ordförande 
 


