
Partnerskap för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer 

Minnesanteckningar för möte 17.2.2014 Dalarö Tullhus 

Närvarande: 

Anders Unosson, Skärgårdsstiftelsen 

Krister Selling, Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 

Rolf Löfström, Arkitekt SAR med skärgårdsanknytning 

Sverker (Sven-Erik) Sihlberg, Ebbalunds byggnads AB 

Jonas Fäldt, Fredriks byggprogram 

Jörgen Arnstad, Fredriks byggprogram o projektledare EU:förstudien 

Sebastian Kretschmer Plym, Dalarofinest, 

Carin Flemström, SSIF 

Lars Palmgren, SSIF o Hembygdsföreningen (kyrkans fastighetsutskott) 

1. Bakgrund, partnerskapets syfte – Vad som hänt hittills. 

Vi är överens om att hålla oss till syftet att tillskapa utbildningar och inte bli 

alltför brett när det gäller kulturfrågorna – finns många andra aktörer. 

Deltagarna berättar om sina vägar in i yrket och Sverker berättar om sin 

mångåriga erfarenhet av att driva företag på kulturmiljöområdet och om de 

utbildningar han arrangerat. 

Diskussionerna kan sammanfattas med ungefär följande ståndpunkter: 

- Åldersblanda elevgruppen 

- Sök också efter elever med konstnärliga intressen  

- Invandrargrupperna – många har bra utbildning i hantverk 

- Så lite skola som möjligt, viktigt att gå bredvid erfaren hantverkare men 

också att själv få försöka lösa problem. 

- Bra med kopplingen gymnasial utbildning och högskolan så att högskolan 

får en praktisk bas – kan blanda teori och praktik 

- Viktigt att knyta kontakt med enskilda företagare – uppsökande 

verksamhet hellre än att ordna möten. 

- Bygga lärlingsnätverk på Dalarö 

- Det finns väldigt mycket byggjobb på Dalarö både vad gäller befintlig och 

kommande bebyggelse. 

- Informera även privata fastighetsägare i skärgården om möjligheterna till 

elevpraktik, ett privathus nu på gång. 



- Kan man hantverket på gammalt sätt så kan man bygga nytt men man 

kan inte tvärtom bygga gammalt utifrån att man kan nytt. 

- Ta kontakt med större fastighetsägare om att avsätta hus till ”skolhus”. 

Dvs hus som får användas i undervisningen och det därför inte behöver 

upphandlas renovering enligt LOU. 

 

2. EU förstudien 

Fredriks byggprogram har beviljats 450 tkr i bidrag för förstudie – dvs en 

behovsanalys. 

Jörgen har börjat som projektledare på halvtid. 

Förstudien ska vara klar i oktober så att det ska vara möjligt att söka 

fortsättningspengar. 

Stora möjligheter till ytterligare EU-bidrag om man riktar sig till grupper med 

svårigheter på arbetsmarknaden. 

Förstudiearbetet leds av en liten ledningsgrupp bestående av personal på 

Fredrik+Carin samt en större styrgrupp med kommande större 

intressenter/finansiärer. 

Partnerskapets roll är att vara bred referensgrupp, ge inspiration och stöd, hitta 

bra kontakter etc. 

3. Kommande möten 

Möten ungefär en gång i kvartalet 

- 7.3  kl 13.00 Lars Ewö  - samtal om vägen till hantverksutbildning, 

gymnasial och högskola 

- Kvartal 2 – 28.4 kl 14.00 

- Kvartal 3 – 15.9 kl 14.00 

- Kvartal 4 – 24.11 kl 14.00 

Sommaraktivitet – kulturmiljövecka? Rådgivning för fastighetsägare, 

möjligheter för lokala företagare att presentera sig? 

Vid pennan 

Carin 

 


