Pressrelease
Heimbygdas Byggnadsvårdkommittés huvudsakliga uppgift är att varje år
utse lämpliga objekt som renoverats, eller nyproducerats och som kan verka som
förebild och inspiration för människor som vill göra en insats för att bevara gamla byggnader. De
utsedda objekten tilldelas ett pris i form av en plakett som monteras på byggnaden samt ett diplom.
I uppdraget ingår också att utröna om det finns andra saker kommittén kan göra för att främja
byggnadsvården i Jämtland/Härjedalen.
Sedan 1990 har Heimbygda delat ut detta pris och det finns 3 kategorier som man kan nominera till.
Hedersomnämnande är också en utmärkelse som kan utdelas då en nominerad kanske inte stämmer
överens med någon av kategorierna eller så vill Heimbygda helt enkelt uppmuntra ett förtjänstfullt
arbete som t ex har betydelse för en bygd eller för länet.
Priset är ett viktigt inslag i att bevara länets gamla byggnader och renovera varsamt samt att
stimulera till att vårda byggnader med omsorg och att föra länets byggnadstradition vidare.
Prisutdelningen, som sker under högtidliga förhållanden i sambands med Heimbygdas årliga
festival, sker på Jamtli den Söndagen den 17/8 vid scenen i Hov-parken.
Heimbygdas byggnadsvårdspris 2014 motiveringarna lyder:
Kyrkkilen, Bodsjö Socken, Bräcke kommun
Kyrkkilens ödehemman ligger ensamt i skogen ett bra stycke från övrig bebyggelse.
Hemmanet har varit obebott under lång tid men förvaltas av den engagerade Stiftelsen Kyrkkilen,
vars engagerade håller byggnaderna och inägorna i stånd. Hemmanet har inte vidgåtts några
märkbara förändringar under lång tid tack vare att underhåll och restaureringar skett med varsam
hand och på byggnadernas egna villkor och med traditionella material och tekniker.
De senaste åtgärderna, att dränera hela gården, lyfta upp bryggstugan, åtgärda stenfoten, renovera
de flesta rummen och alla fönster samt laga paneler och farstukvist har utförts med känsla för
byggnadens karaktär och funktion. Även i ladugården och hönshuset har restaureringar skett på
tidstypiskt manér.
Ett under lång tid kontinuerligt gott underhåll har bevarat detta skogshemman intakt till glädje för
dagens besökare.
Diplom tilldelas snickarna Bertil Andersson och Mats Almlöf
NB Farm, Alsens Socken, Krokoms Kommun
Att bygga till befintliga hus i en gårdsbild kan vara vanskligt om man vill bevara gårdens karaktär
och genuinitet.
Flygelbyggnaderna på fastigheten Trång 1:33 har byggts ut för att kunna motsvara dagens krav på
permanentboende. Trots att tillbyggnaderna på de båda flyglarna är betydande har de inte
förvanskats och byggnadernas karaktär har till stor del kunnat bibehållas.
Utförandet är välgjort och anpassat till flyglarnas tidigare byggnadsstil och man har även genom
vissa detaljer i fasaderna markerat att detta är en tillbyggnad.
Sammantaget har resultatet blivit ett fungerande boende som ändå inte stör gårdsbilden med den

påkostade mangårdsbyggnaden och dess flyglar.
Magasinet, Lockne Socken, Östersunds Kommun
Lantbrukets ekonomibyggnader är ofta enkla och enahanda och på grund av sin storlek har de ofta
en framträdande position i landskapet. Detta har sin grund i en kombination av okunskap, låg
ambition men också som ett utslag av branschens dåliga ekonomi. Därför blir man extra glad över
undantagen.
Haxäng är av våra få oskiftade byar. Husen ligger tätt och varje byggnad har betydelse för helheten.
Carina och Carl-Åke Broström har i samband med att en ladugård bortom all räddning skulle
ersättas av en större förrådsbyggnad uppvisat en ambitionsnivå långt utöver det vanliga. Detta
tycker vi är värt att uppmärksammas.
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