
 
 

S E M I N AR I UM   O C H   ÅR S M Ö T E   2 017  
 

Tema:     Övertaliga byggnader – ny användning.  
Sällskapet för restaureringskonst inbjuder till seminarium kring frågor om hur vår tids samhällsutveckling 
resulterar i ett överskott av oanvända byggnader, ofta med stora kulturhistorika värden. Vilka principer finns för 
urval, bevarande, anpassning och vidareutveckling. 
 
Program 31 mars 
12:30-13:00 Registrering    
13.00 Presentation av dagens program. Styrelsen. 
13.10 Kort om Kolskjulet. Ingrid Jonsson-Gremo, Arkitekt SAR/MSA GREMOs arkitektkontor berättar. 
  
13:20 Om projektet Övergivna platser 2005 till 2010.  

Jan Jörnmark, författare och docent vid Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg. 
 
13:55 Framtiden för kyrkliga kulturarv – nationellt och internationellt. 
    Henrik Lindblad, kulturarvsstrateg Svenska kyrkan.  
 
14:30 Industrisamhällets kulturarv – formering och (om)förhandling 
 Jan af Geijerstam, fil. dr industriminnesforskning avd. för Teknik- och vetenskapshistoria KTH 

samt ordf. Svenska industriminnesföreningen. 
 

15:10 Kaffe med hembakat 
 
15:45 Fortifikationsverkets byggnader.  

Ingela Andersson, arkitekt och kulturarvsspecialist på Fortifikationsverket  
 Militära byggnader i civilt bruk. 
 Lena From, tidigare redaktör på Arkitektur numer projektchef på Statens Konstråd 
 
16.25 Det överlupna som resurser – ett nationellt perspektiv. 

Anders Bodin, arkitekt och kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk. 
 

 

17.00 Diskussion och frågor kring dagens tema 
 

17.30 Årsmötesförhandlingar 
 

18:30 Gemensam rundvandring på Kastellholmen/Skeppsholmen  
 

19:30 Middag med fördrink 
 

Tid och plats 
Fredagen den 31:a mars 2017, Kolskjulet längst ut på Kastellholmen. Buss 65 till Skeppsholmen eller 
Djurgårdsfärjan från Slussen till Skeppsholmen, därefter promenad till Kastellholmen. 
Kostnad 
Alt 1: 120 kr seminarium med kaffe (för medlemmar) 
Alt 2: 530 kr seminarium med kaffe och middag* (för medlemmar) 
Alt 3: 480 kr middag* (för medlemmar) 
Alt 4: 200 kr seminarium med kaffe (för icke medlemmar) 
Årsmötesförhandlingar, kostnadsfritt för de medlemmar som önskar delta. 
*Middagen inkluderar fördrink, en midvinterbuffé med både gravad lax och hjortrostbiff och två glas vin alt alkoholfritt, 
dessert och kaffe. Önskemål om särskild kost meddelas till: lotta.alvestam.wahlund@mainab.se 
Anmälan och betalning 
Bindande anmälan görs genom betalning senast den 23 mars via:  
Bankgiro 790-5151 eller Konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange ditt namn. 
Om inte betalningen fungerar enligt ovan kontakta lotta.alvestam.wahlund@mainab.se  
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