
Minnesanteckningar från möte/dialog om byggutbildning 

Kulturhus i trä 

 
Måndagen den 3 juni kl 15.00 på Bygg o Anläggningsprogrammet, Fredrika 

Bremergymnasierna, Dalarövägen 33. 

 

Närvarande 

Mats Janson, Fredrik, yrkeslärare Bygg o Anläggning, Haninge 

Christine Arvidsson, enhetschef, Fredrik, Bygg o Anläggning, Haninge 

Lars Palmgren, Södra skärgårdens intresseförening o Hembygdsföreningen, Dalarö 

Lars Sjöberg, expert svenska kulturhus i trä, en av grundarna av Träakademien i Kramfors 

LO Landin, Turistchef, Dalarö 

Mattias Darnelius, repr branschrådet, Byggnadsarbetarförbundet 

Erik Josefsson, skärgårdsansvarig, Kommunledningskontoret, Haninge 

Rune Andersson, näringslivsansvarig, Kommunledningskontoret, Haninge 

Carin Flemström, Södra Skärgårdens intresseförening 

Frånvarande 

Marianne Jämtsäter, rektor, Trähusakademien i Kramfors 

Lena Nyberg, vd Skärgårdsstiftelsen 

Bo Tyrefors, SSIF o Skärgårdsstiftelsen 

 

1. Inledning om varför vi träffas 

Carin inledde om bakgrunden till mötet, dvs den ökade insikten på Dalarö om att miljön på 

Dalarö kräver en kunskapsutveckling lokalt och nationellt om svenska trähus, både för 

renoveringar och för nybyggnation, samt att detta också kan förstärka besöksnäringen, och 

minska ungdomsarbetslösheten. 

 

2. Presentation av de närvarande och var och ens tankar om en ev byggutbildning 

LO Landin: Den enighet som nu råder på Dalarö stärker varumärket och viktigt att gå vidare. I 

företagarföreningen finns många företag inom bygg o anläggning och LO är beredd att ta upp 

det som gruppen kommer fram till med företagarna. 

Christine Arvidsson och Mats Jansson: Många elever är intresserade av trä och man har redan 

stärkt upp undervisningen kring byggnadshistoria. Tyvärr har byggplåtslagarutbildningen fått 

läggas ner pga brist på sökande. Skolan är klart intresserad av både en kunskapsutveckling 

/profilering och möjligheter till fler praktikplatser. 

Lars Palmgren: Ingår i Dalarö församlings fastighetsutskott och ser där en intressent när det 

gäller att underhålla kyrkans fastigheter, ser stor potential i en utbildning som kan efterfrågas 

av ägare till kulturmiljöer. 

Lars Sjöberg. Det finns stora problem i form av byggindustrins dominans och nu även EU-

regler som ställer krav som inte är förenliga med svensk trätradition. Man kan dock komma 

förbi dem om man bevisar att byggnadssättet är grundad i gammal nationell tradition. Men å 

andra sidan finns många stödpersoner, Lars har många namn. Det finns också ett intresse både 

hos Mittuniversitetet och Gotlands högskola/Uppsala universitet att utveckla nyproduktion 

och ta till vara på kärnvirkets goda egenskaper när det gäller värme, ventilation mm. Lars 

betonar vikten av att flera samhällsaktörer går samman, ser positivt på Byggnadsarbetar-

förbundets medverkan. 

Erik Josephson o Rune Andersson: Berättar om tidigare initiativ att tillvarata och utveckla 

träkunskaper I Haninge, men upplevt ett bristande stöd. Betonar möjligheterna med 

Östersjösamarbetet. 



Mattias Dernelius: Byggnads önskar inte högre än kvalificerad profilering av 

byggutbildningarna, man är trötta på alla meningslösa påhitt. Själv arbetar Mattias i ett projekt 

för unga arbetslösa och skulle direkt kunna börja samarbeta i någon form av lärlingsprojekt 

när det gäller traditionellt trähusbyggande/renovering. 

Carin redovisar kontakter med såväl Lena Nyberg som Marianne Jämtsäter som båda uttryckt 

intresse för ett ev projekt och önskar delta om det blir något möte till hösten. 

 

3. Marknad och behov  

Behov finns men ett problem är att marknaden inte efterfrågar träkunskapen. Ett exempel som 

lyfts fram är kärnvirket och byggnadssättets isolerande förmåga, betydligt  bättre än 

passivhusens. Hur kan vi arbeta för att påverka marknaden? Rikta oss mot stora eller små 

företag?  

 

4. Räcker ungdomarna till för fler byggutbildningar 

Viktigt att göra en profilering som når fler ungdomar – genom kulturmiljöinriktningen kanske 

också nå en del av dem som väljer estetiska program? Kulturmiljöfrågorna spänner över flera 

programområden i gymnasieskolan. Blanda ungdomar och vuxenstuderande 

 

5. Särskilda nischer där det finns brister 

Lättast är ändå att börja med underhållsfrågorna. Idag underhålls/kompletteras 1700-talshus 

med målade spånplattor istället för med massivt trä. 

 

6. Kopplingen Bygg o Anläggning och Trähusakademien 

Samverkan direkt i ungdomsutbildningar o samverkan kring utbildning av lärare o 

fortbildningar för företagare 

 

7. Kopplingen Bygg o Anläggning och Dalarö 

Lärlingsplatser, gemensam kunskapsutveckling mellan lärare och företagare. Förlägga 

seminarier på Dalarö. Viktiga integrationsaspekter då många elever har invandrarbakgrund. 

Arbeta med underhåll av kulturhus på Dalarö och i skärgården 

 

8. Summering och om vi vill gå vidare  

Vi säkerställer ett lyckat resultat genom att göra praktiska saker tillsammans där vi efter hand 

ökar komplexiteten och omfattningen, dvs bygger en säker grund för samarbetet. 

 

I den mån det är möjligt så prioriterar vi utbildningar som ger gymnasiepoäng (ungdom och 

vuxen) och försöker utveckla lärlingsprojekt istället för rena arbetsmarknadsprojekt. 

 

I det korta perspektivet:  

 Fredrik tydliggör sin profil när det gäller trä och den kulturhistoriska aspekten. 

 Vi försöker få fram pengar för en fortbildning som omfattar både lärare, 

företagare och Byggnads – det skapar också en mötesplats för idéutbyte. Lars S 

o Trähusakademien viktiga för innehållet i en sådan utbildning 

 Företagarna på Dalarö tillfrågas om lärlingsplatser både från Fredrik och 

Byggnads projekt. 

 Byggnads inventerar om man har äldre byggnadsarbetare som kan fungera som 

handledare, kanske inte klarar jobbet på grund av ryggproblem etc men som 

har yrkeskunskaper för handledarrollen 

 Ev besök på Virserums konsthall för att lära sig hur de arbetar – modell för 

Tullhuset? 



 Vi skaffar os en bild av Haninge kommuns, Skärgårdsstiftelsens och Sv 

Kyrkans behov av renovering av kulturbyggnader – dvs en nära 

marknadsanalys 

 Vi skaffar oss en bild av andra aktörer för att bilda nätverk eller gemensamt 

projekt – t.ex Skeppsholmens folkhögskola 

 

Medellånga perspektivet 

 Renovering av Tullhuset  o kyrkans byggnader som ett 

utbildnings/arbetsmarknadsprojekt – kontakt tas med Fastighetsverket och AF. 

 Särskilt projekt Skärgårdsstiftelsens byggnader  

 Inventering av EU-fonder, Kultur o Arbetsmarknad, Östersjösamarbete 

 

Långa perspektivet 

 EU-projekt att bygga upp Varmbadhuset i Fiskarhamnen. Det går att få EU-pengar till 

löner o utbildningar men inte för material  - sponsring? 

 Från de praktiskt inriktade projekten arbeta långsiktigt  med en stärkt träprofil för 

Fredrik, gemensamma högskoleutbildningar med Träakademien  o Gotlands högskola, 

basår, KY etc.  

 Dalarö blir en viktig mötesplats med föreläsningar och seminarier, 

sommaruniversitetskurser mm. 

 

Viktiga personer som kan ge stöd: 

John Sjöström 

Reinhold Gustavsson 

Göran Melander 

Rolf Löfström 

 

9. EU-medel och andra penningpåsar för utveckling 

Carin, Erik o Rune kollar upp detta.  

Var går det att få förprojekteringsmedel? 

Kontakt med AF-chefen i Haninge 

 

10. Nytt möte med fler närvarande till hösten 

Förslag om nytt möte vecka 33 (12 – 16 aug) – före skolstarten. 

Christine o Mats bjuder med rektorn för Fredrika Bremergymnasierna. 

Alla kommer med förslag om fler som borde bjudas in. 

Vi borde också fundera på lämplig person som kan bli utvecklingsledare 

 

Läs mer: 

www.fredrikbygg@se 

www.traakademien@se 

 

Carin Flemström 

carin.flemstrom@telia.com 

070 222 15 23 

http://www.fredrikbygg@se/
http://www.traakademien@se/
mailto:carin.flemstrom@telia.com

