STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
Under verksamhetsåret 2021 har Föreningen för Byggnadskultur i Umeå, trots
coronaepidemin, försökt hålla igång verksamheten. Våra planerade föreläsningar i
januari – april påverkades; vi tvingades ställa in samtliga. Istället genomförde vi ett antal
visningar/stadsvandringar under vårterminen.
Vi har sammanlagt genomfört fyra visningar/stadsvandringar, tre föreläsningar, en
heldagsutfärd och gjort inlägg i debatten kring stadsbyggnadsfrågor.
Vårt goda samarbete med Folkuniversitetet kring våra föreläsningar har fortsatt, med tre
lyckade samarrangemang under året.
Genomförda arrangemang under 2021
Tisdag 26 januari kl. 18.30 visning av Minervaskolan med rektor Hans Jansson som
ciceron.
Söndag 23 maj kl. 14.00
Stadsvandring Öst på stan
Christina Hammarström ledde en stadsvandring Öst på stan. Vi samlades på östra
sidan av Stadskyrkan; vid Dunckers gravsten. Promenaden var cirka tre kilometer.
Lördag 5 juni kl. 14.00 Gammlia
Visning av de nyrenoverade byggnaderna på Gammlias friluftsmuseum efter det att vi
först hade haft årsmöte i föreningen på dansbanan.
Söndag 13 juni kl. 14.00 Vandring i flottarnas spår på Ön
Bengt Björkman ledde en vandring i flottarnas spår på Ön. Under vandringen fick vi veta
mer om hur arbetet med flottningen gick till och hur tillvaron för flottarna var.
Promenaden var drygt tre kilometer.
Lördag 4 september kl 10.30 – 16.30 gjorde vi en heldagsutflykt till Vännäs med Ulrik
Almberg och Anders Nordström som guider. Vi besökte kyrkan i Vännäsby, Vännäs
järnvägsstation, Vännäs läger och Johanneskyrkan.
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Tisdag 12 oktober kl 18:30 - 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Andrine Nilsen, arkeolog vid Göteborgs universitet, berättade om trähusens betydelse
och sammanhang i Sveriges stadsmiljö.
Tisdag 16 november kl 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Arkitekthistoriken Martin Rörby höll en föreläsning om Ferdinand Boberg – arkitekt,
konstnär, nydanare.
Tisdag 14 december kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Bengt Björkman berättade och visade bilder om flottningen i Umeälven och spåren efter
flottningsepoken.
Skrivelser och andra kontakter i planerings- och byggnadsvårdsfrågor
2021-02-03 yttrande till byggnadsnämnden angående detaljplan för en del av norra Ön
(Ön 1:96 m fl)
2021-05-14 debattartikel i Västerbottens-Kuriren angående Döbelns park
2021-05-18 skrivelse per mail till byggnadsnämnden och dess ledamöter angående den
olagliga rivningen av äldre byggnad på Sofiehem (Öbergsliden 5)
2021-06-15 Föreningens förre ordförande Göran Öberg uttalade sig i VästerbottensKuriren angående den pågående översynen av riksintresset för kulturmiljövård i
Centrala Umeå
2021-10-31 yttrande till Umeå kommun angående Döbelns park och Vänortsparken
2021-11-13 debattartikel i Västerbottens-Kuriren angående riksintresset för
kulturmiljövård i Centrala Umeå
Föreningen har under år 2021 haft kontakter med länsmuseet, fastighetsägaren m.fl.
angående bevarande av porten till Nygatan 80
Andra aktiviteter
Söndag 25 april gjorde styrelsen tillsammans med en av revisorerna en gemensam
vandring Öst på stan för att se på byggnader med eftersatt underhåll och nyuppförda
byggnader.
Umeå 400 år
Föreningen ansökte hösten 2021 om ett särskilt bidrag från kommunen, i anledning av
Umeås 400-årsjubileum, för projektet ”Byggda spår av Umeås 400 år”. Arbetet med
projektet, för vilket föreningen beviljades kommunalt bidrag med 45 000 kr, har
påbörjats; slutredovisning skall ske under år 2022.
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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 2021.
Medlemmar
Föreningen har under 2021 haft cirka 120 medlemmar.
Medlemssekreterare
Extern medlemssekreterare har varit Anna Joelsson.
Styrelsen
Sedan årsmötet 2021-06-05 har föreningen haft följande styrelse. Ordinarie ledamöter:
Göran Öberg, Christina Hammarström, Iréne Gustafson, Lennart Frostesjö, Patrik
Norstedt Forsberg och Sten Beijar.
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: ordförande Lennart Frostesjö, vice
ordförande Christina Hammarström, sekreterare Iréne Gustafson, kassör Göran Öberg.
Under året har hållits nio styrelsesammanträden.
Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas i särskild sammanställning.
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Umeå 2022-03-15
För styrelsen

Lennart Frostesjö
ordförande
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