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Byggnadsvård och
kulturmiljö

BYGGKULT – Byggnadsvård och
kulturmiljö AB erbjuder konsulttjänster till myndigheter, Svenska kyrkan
och privata fastighetsägare främst i
södra Sverige.
Vi på BYGGKULT är sakkunniga
specialister som analyserar, beskriver
och tydliggör ett områdets, en plats
eller en byggnads kulturvärden. Vi
har lång erfarenhet inom branschen,
brett kontaktnät och förfogar över
stor kunskap i bl.a. teknisk byggnadsvård, arkitekturhistoria och det gröna
kulturarvet.
BYGGKULT är medlemsföretag i
branchorganisationen ”Byggnadsvårdsföretagen i Sverige” och ingår i
nätverket ”Byggnadsvård Qvarnarp”.

Köpmangatan 15
386 50 Mörbylånga
info@byggkult.se
www.byggkult.se
Emmy Lindblom +46 70 482 38 64
emmy@byggkult.se
Katja Meissner +46 76 846 83 88
katja@byggkult.se

RÅDGIVNING
Vi kommer till din trädgård och ger rådgivning på
plats. Besöket kan följas upp av en sammanställning
i text och bild samt kompletteras med olika åtgärdsförslag om ni så önskar.

HAR DU EN GAMMAL
TRÄDGÅRD?
TRÄDGÅRDSINVENTERING

Eller äger du ett gammalt hus och vill
ha en trädgård som passar ihop med
huset?
BYGGKULT – Byggnadsvård och
kulturmiljö kan hjälpa dig att planera
för hur du anlägger, återskapar eller
underhåller trädgården på ett sätt som
tar hänsyn till platsens historia och ålder. Trädgårdar har ofta spår från olika
tidsperioder. Hur vi tar tillvara på dessa
årsringar präglar platsen.
Vi har stor erfarenhet av att bedöma
och analysera kulturhistoriska värden
hos såväl byggnader som hela miljöer.
Våra trädgårdsantikvariska tjänster
riktar sig till privatpersoner och fastighetsförvaltare, liksom kyrkans stift och
församlingar.

Vill du få en översikt över vilka växter och strukturer
som finns i din trädgård? Vi utför inventering och dokumentation av hela eller delar av trädgården. Omfattningen anpassas efter dina syften och behov.

TRÄDGÅRDSHISTORIA
Gamla trädgårdar har ofta haft olika utseende under
årens lopp. Såväl strukturer som enskilda växter kan
vara kulturhistoriskt värdefulla. Vi hjälper dig att ta
reda på hur din trädgård kan ha sett ut tidigare.

SKISSER OCH VÄXTVAL
Planerar du att nyanlägga eller göra förändringar i
en äldre trädgårdsmiljö? Vi kan ta fram skisser, ge
råd kring utformningar, växtval, komposition och
placering utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.

VÅRD- OCH UNDERHÅLL
Behöver ni en plan för hur ni bäst ska sköta om er trädgård för att kunna bevara den? Vi tar fram vård- och
underhållsplaner för kyrkogårdar, större eller mindre
trädgårdsanläggningar inklusive dess byggnader.

