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Många ägnar sig åt
kapitalförstöring
JULITA

Lördag den 16 juni arrangeras
Byggnadsvårdsdagen på Julita gård. Här får
besökarna lära sig allt från hur man renoverar
gamla fönster till hur man kokar egen rödfärg.

Experter finns på plats för att ge tips och råd om byggnadsvård. Bland
utställarna finns timmermän, hantverkare, byggnadsantikvarier, konsulter
och en målerikonservator.
Sofia Meurk är länsombud på Byggnadsvårdsföreningen. Hon finns på
plats för att svara på besökarnas frågor.
– Jag håller själv på och renoverar i trakten så jag vet vilka frågor man
ställs inför, säger hon.
Det kan handla om allt från funderingar kring om man ska välja linoljefärg
eller inte, till hur man ska tilläggsisolera det gamla torpet.
Intresset för byggnadsvård växer. Allt för många ägnar sig dock
fortfarande åt kapitalförstöring, som Sofia Meurk uttrycker det.
– Det är fortfarande väldigt vanligt att folk gör alldeles för mycket. De tar
bort det som är kvalitet och sätter in nytt som det inte är meningen att det
ska hålla så särskilt länge.
Däremot tror hon inte att det handlar om illvilja.
– Jag tror helt enkelt att folk inte vet hur de ska göra. Det är som med
mycket annat, det handlar om okunskap.
Sofia Meurk liknar byggnadsvård med sund renovering. Fönster är till
exempel alltid ett spännande kapitel.
– Man tror att bara för att färgen har flagnat måste de bytas, så är det
oftast inte alls. Köksinredningar är också klassiskt, att man river ut dem
fast de är väldigt bra och man i stället kan komplettera dem.
– Många frågor jag får handlar om graden av renovering, hur mycket ska
man göra och vad måste man göra. Det kan ibland kännas övermäktigt.
Taket är viktigt. Så att man börjar i rätt ände.
Sofia Meurk svarar också på frågor om hur man går fram i en gammal
trädgård.
– Jag utger mig inte för att ha svar på allt, men jag kanske kan hjälpa till
lite grann i alla fall.
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