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Styrelsen för Brf Forsbacka Herrgård  2019-11-19 

Dokumentet är godkänt av styrelsen 2019-11-19  

Innehåll: 

 

Sid 1-7:  Underhåll och renovering av Forsbacka Herrgård 2020-2024 

Sid 8- 14:  Fördelning av underhållsåtgärder 2020-2024 

 

Underhåll och renovering av Forsbacka Herrgård 2020-2024 rev. 0 

 
Avseende aktuellt underlag för planering årsvis, se bilaga ’Planering av kostnader för  

BRF Forsbacka Herrgård 2020’, prioritetsordning, offerter, kostnader, bidragsansökningar etc. 

 
Med ref. till byggnadsminnesförklaringen samt överenskommen skötselplan med 

länsstyrelsen har bostadsrättsföreningen att förvalta större kulturhistoriska värden än vad som 

normalt åligger bostadsrättsföreningar. 

  

Det gäller att hitta en medelväg som gör det möjligt att bevara, återställa eller ersätta utan att 

kostnaderna för föreningen och enskilda medlemmar blir orimliga. Jämsides med det löpande 

underhållet har brf. ett program för ”restaurering” av byggnader och park. 

 

Som referens till ovan anges ’Länsstyrelsen avseende skyddsområdet Forsbacka Herrgård, 

Forsbacka 20:9, skyddsföreskrifter, Åtgärdsprogram för skador – Bjerking Ingenjörsbyrå AB 

Uppsala 1999 samt Länsmuseet Gävleborg – Internrapport 1997:09 Forsbacka Herrgård – 

Antikvarisk kontroll av herrgårdsbyggnad, flyglar, orangeri och stall i samband med 

ombyggnad till bostadsrätter. 

  

Länsstyrelsen disponerar ett anslag som kan användas till stöd för antikvariska överkostnader 

vid restaurering och renovering av byggnadsminnen. Ansökningar ska vara inlämnade före 

oktober månads utgång för att komma i fråga för behandling och eventuell medelstilldelning  

för det påföljande kalenderåret. 

 

 

Samtliga byggnader samt mark inom bostadsrättsföreningen 
 

För samtliga lägenheter och övriga låsbara utrymmen inom BRF bör befintligt låssystem 

rustas upp med nya låskolvar, alt. byts det nuvarande systemet ut mot ett helt nytt. 

Beroende på bedömning av underhållskostnader för det nuvarande låssystemet bör rust eller 

byte till nytt låssystem ske asap med hänsyn till övriga prioriteringar.  

Fullvärdesförsäkring via Länsförsäkringar tecknades 2019. Försäkringen omfattar även 

kriterier som exv. berör byggnadsminnesförklaringen. 

Periodisk brandsyn/ kontroll inkl. eldstäder utfördes 2019 utan anmärkningar. 

 

Underhåll ska utföras med prioritet att framtida uh-kostnader minimeras, vid ev. 

byggnadsändringar etc. skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. 
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Vad avser mark inom området (park, skogsområde, planteringar, grusgångar, gräsytor, staket 

etc.) finns det sedan bostadsrättsföreningen startades en skötselplan överenskommen med 

länsstyrelsen med anledning av byggnadsminnesförklaringen. 

För att underlätta skötseln finns veckolistor över erforderliga arbeten exv. gräsklippning och 

park / rabattskötsel. 

Erforderlig skötsel utförs till största del av föreningens medlemmar på ideell basis i avsikt att 

minimera kostnader.  

 

Större arbeten såsom fastighetsskötsel och underhåll inköps från entreprenörer mot offert.  

 

 

 

Herrgårdsbyggnaden med flyglar 
 

Objekt   

 

Tak     

Takrännor/stuprör   

Uppvärmning   

VA     

Fasader, herrgården samt västra resp. östra flygeln   

Utvändig målning    

Trivselåtgärder   

Målningsrenovering i 

trapphuset & entré 

   

Herrgårdens  

putsfasad 

  

Restaurering av mur 12 och 

stolpar vid östra flygelns 

södra sida     

 

Restaurering av mur 

nedanför östra flygeln i 

anslutning till frukt- 

trädgården 

 

Avseende restaurering av kallmurar så är Brf ombedd av länsstyrelsen att invänta ett 

’helhetsgrepp’ på länsstyrelsens initiativ innebärande att länsstyrelsen söker extra pengar 

från Länsantikvarieämbetet.    

 

Nytt grus till herrgårds-   

planen (gårdsgrus) samt 

till påfartsvägar 

 

Modifiering av utblås för   

ventilationsluft i avsikt att 

förhindra isbildning utfördes under 2018 
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Modifiering av yttre regnotäta fönster måste ske. 

 

Bastu / relaxavdelning : Ombyggnad / restaurering slutfördes 2018   

    

Fasadreparationer och fönstermålning kan medföra antikvariska överkostnader där 

möjligheter till bidrag finns under vissa omständigheter. Fasadreparationer bör ske under en 

flerårsperiod. 

Föreningen har möjlighet att minska kostnader om medlemmarna själva utför vissa uppgifter, 

exv. utvändig målning av fönster & balkonger. 

 

Stuprören på herrgården behöver ev. justeras så att vatten inte läcker ut där lövavskiljarna 

sitter. Stuprör och takrännor bör inspekteras åtminstone varje höst och då även rensas från löv 

och kvistar. 

 

Till löpande tillsyn hör service på värmepumpar och värmedistributionssystem. Till det 

löpande bör kanske också räknas beskärning av träd som står nära byggnaderna. I allmänhet 

står sådana träd på kommunens mark, och vi har anledning att hålla kommunen underrättad 

om behov av beskärning. Bertilsson-Leek rekommenderar i rapporten ”Stenmurar kring 

Forsbacka Herrgård” att två träd vid västra flygeln fälls vilket slutfördes 2018. 

Periodisk utvändig målning av fönster och balkonger bör till viss del kunna utföras av 

medlemmarna själva.  

Ventilationen kontrolleras regelbundet 

Underhållet av byggnaderna behandlas tämligen ingående i Bjerkingrapporten. 

OVK och energideklaration utföres enl. gällande förordningar. 

 

Isbildningsförekomst på herrgårdens tak förorsakas delvis av utblås av varm ventilationsluft, 

dessa förhållanden åtgärdades hösten 2018. 

Herrgårdens kallvind har identifierade värmeläckage och är därmed för varm vilket orsakar 

isbildning vintertid samt dålig värmeekonomi. Det konstateras även att vinden saknar 

ventilation.  

Grusplanernas och vägarnas status är undermålig, påläggning av nytt grus bör ske i paritet 

med övrig prioritering.  

 

Orangeriet 
 

Objekt   

 

Tak – lagning är nödvändig och bör ske asap med respekt för övrig prio.  

Takrännor   

Stuprör    

Ytterfönster   

Ventilation   

Fasad fönsterväggen  

Innerutrymmen  

El 

Stentrapp mot stallbyggnad: Justering & tätning 

Invändiga väggar mot norr resp. öster bör rappas/ infärgas i paritet med övrig prioritering.
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Erfarenheter från ett par arbetsdagar har visat att löv effektivt täpper till också de övre 

rörkrökarna på orangeriets stuprör.  

 I olyckliga fall kan det leda till att dagvatten från taket flödar över vid sidan om stuprören. 

Att det har skett sådant läckage framgår tydligt på fönsterväggen. Alla de fyra övre 

rörkrökarna på orangeriets stuprör behöver bytas mot krökar som inte är så skarpt svängda. 

 

Underhållet av byggnaden behandlas tämligen ingående i Bjerkingrapporten. 

Omfattande renovering / reparation av grund & fasader har utförts 2015-2018. 

Bidrag för renovering av fönster & ytterdörr samt dörrkarmen har erhållits med anledning 

av förhållandet för antikvariska överkostnader, arbetet slutfördes 2018. 

Innerväggarna är avklädda träpanel i avsikt att avfukta väggarna 

Återstående fuktinsläpp i anslutning till trapp mot stallbyggnad är föremål för diskussion med 

Länsmuseet & Länsstyrelsen. 

Taklucka för passage till vinden ordnades 2018. 

 

Verksamheten i byggnaden bör vara självförsörjande (exv. värme, vatten etc.) för att inte 

öka Brf’s kostnader och därmed medlemmarnas kostnader. 

 

 

 

Brukskontoret 
 

Objekt   

 

Tak   

Takrännor   

Stuprör   

Fasader   

Fönster & dörrar  

Dränering grundmur  

Fönster & dörrar 

OVK utföres i enlighet medbestämmelserna 

Ventilationsutredning av vinden och dess isolering bör utföras 

  

 

Fönster & dörrar är i behov av målning, vissa ytterdörrar är målade sommaren 2017. 

Offert avseende skrapning/målning/kittning av fönster mot söder är begärd från Forsby 

Måleri, önskvärt att arbetet utförs under 2019.. 

Fasadreparationer är nödvändiga, dessa bör utföras under en flerårsperiod, det är önskvärt 

att den fasad som är i störst behov åtgärdas under 2019. 

 

  

På byggnaden bildas det vintertid besvärliga istappar. Problemet nämns inte i 

Bjerkingrapporten. Ett förslag som framförts av plåtslagare har varit att ventilera bort 

överskottsvärme med hjälp av vinddrivna fläktar från byggnadens loft. Andra möjliga 

åtgärder borde också undersökas.  

 

Skulle effektivare värmeväxling i köksventilationen sänka vintertemperaturen på vinden och 

sänka det behövliga värmetillskottet från bergvärmeanläggningen? Skulle man kunna tänka 

sig värmepump som sänker temperaturen på vinden och lämnar värmetillskott till 
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lägenhetsuppvärmning? Bör vi överväga och undersöka möjligheter att isolera mellan 

innerväggar och yttertak resp. mellan innertak och yttertak? Skulle det gå, och vara 

ekonomsikt försvarbart, att installera spillvattenvärmeväxlare? 

Kan solfångare eller solpaneler placeras på kontorets tak mot söder och lämna bidrag till 

uppvärmningen?  

Behöver vi kanske göra fuktmätningar på loftet och under golvbjälklaget? 

 

 

Bjerkingrapporten nämner att det saknas hängrännor för avledning av takvatten, vilket genom 

vattenstänk skulle kunna bidra till fasadskador. Taket över fasaden mot Stentorpsvägen har en 

tunn takränna av plåt, och på den sidan finns det också ett par stuprör. I övrigt saknas tak- och 

hängrännor och stuprör på byggnadens utsidor. Observationer vid regnskurar har visat att 

vattnet tar väg vid sidan av stuprören på kontorets vägg mot Stentorpsvägen. Fasaden bakom 

stuprören är fläckad av sådant spill.  

 

För övrigt behandlas underhållet av brukskontoret tämligen ingående i Bjerkingrapporten. 

 

 

Stallbyggnaden 
 

Objekt   

 

Tak   

Hängrännor   

Stuprör   

Inbrottsskydd på stalldörrar bör anordnas  

Gårdsplan   

Målning av fönster  

Målning av portar utfördes under 2019  

Grusplan 

Lagning av garagegolv där det erfordras 

Snörasskydd monterades på innergården samt mot Stentorpsvägen 2018 för att uppfylla kravet 

på personsäkerhet.   

 

 

På stallet behöver taket löpande få takpannor ersatta. Läckage har konstaterats från taket i 

vinkeln mellan västra och norra huskroppen. Lutningen på hängrännan på västra huskroppen 

behöver justeras så att regnvattnet rinner fram till det avsedda stupröret. Alla utkast från 

stuprören behöver förses med förlängningar på halvannan meter som för ut dagvattnet från 

hussockeln. Man kan eventuellt tänka sig cementavledare i markplanet kompletterade med 

skydd mot väggen eller viss förlängning av stuprören. 

  

När hängrännor, stuprör och utkastare åtgärdats kan det eventuellt också behövas korrigering 

av lutningen på stallbacken. 

  

För att skydda byggnaden kan beskärning av närbelägna träd behöva göras. 

Samtliga fönster på stallbyggnadens innersida målades 2016, vissa fönster på yttersidorna är 

målade sommaren 2017 och ca. 10 fönster återstår. 

Grusplanens status är undermålig, påläggning av nytt grus bör ske under 2019 
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Park  
 

Objekt   

 

Kompost   

Stenmurar  

Staket   

Stolpar   

Stallbacken 

Fruktträdgård 

Orangeriäng och odlingslotter 

Skogsparti 

Fruktträdgård med fruktträd 

Gräsytor 

Grusgångar    

 

 

Vad avser reparationer av kallmurar har Brf en överenskommelse med länsstyrelsen att 

avvakta ett samlat åtgärdsprogram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 

 

  

För parkmiljön i vid bemärkelse har det genomförts ett antal studier, bl.a. 

 Gagge, Karlsson: Forsbacka  Industrimiljö, Länsmuseet i Gävleborgs län, Rapport 1986:1  

Gleerup, Boox: Bruksparken i Forsbacka (otydligt daterad; av förordet framgår att studien 

genomfördes under perioden september-november 1994 på uppdrag av länsstyrelsen, Kultur 

Gävle och Gävle kommuns dåvarande fastighetskontor). Ref Gleerup-Boox.  

Bertilsson, Leek: Stenmurar kring Forsbacka Herrgård – Skadeinventering med 

åtgärdsförslag, 2012¬01-10. Ref Bertilsson-Leek.  

Bjerkingrapporten: Forsbacka Herrgård – Åtgärdsprogram för skador; 2000-01-31.  

I Gleerup-Boox anges ett åtgärdsprogram med områdesindelning. På sid 38 finns en kartskiss 

där man i stort kan sluta sig till att områdena 1, 4 och 12 helt eller delvis berör mark som 

tillhör bostadsrättsföreningen. Övriga områden tillhör andra intressenter, till största delen 

kommunen. Det hindrar förstås inte att vi har anledning att lägga synpunkter på hur mark som 

tillhör de andra intressenterna sköts.  

I åtgärdsprogrammet finns ett detaljerat förslag över arter som bör ingå vid nyplantering eller 

restaurering.  

För ”ängen” söder om orangeriet föreslår studien till en början (under de tre första åren) den 

enkla åtgärden slåtter två gånger per växtsäsong.  

När det gäller allén och beskärning av träd i den, avsände styrelsen den 7 november 2013 en 

skrivelse till Samhällsbyggnad Gävle där vi begärde att träden i allén skulle beskäras så att 

människor, fordon och byggnader inte skulle skadas av nedfallande grenar. Beskärning 

utfördes 2015. 

Stenmurar och staketstolpar nämns i Bjerkingrapporten, och i Bertilsson-Leek ges ganska 

detaljerade förslag till åtgärder. Vår reflektion är att föreningen kanske får ta det här i den 

ordning vi ekonomiskt mäktar med och åtgärda de svåraste skadorna först. När det gäller 

trappan ner från prydnadsträdgården mot gatan har vi synpunkten att konsulterna har dragit en 

lite för hastig slutsats om sättningarna. Bertilsson-Leek gör antagandet att den lilla busken 

ovanför trappan ”kan vara en bidragande orsak till skadans uppkomst”. I själva verket ligger 
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trappan ovanför kommunens avloppsledning, och vi tror att sättningarna i första hand är en 

följd av att avloppsledningen dragits där den dragits. Det reser frågan om det går att få hel- 

eller delfinansiering till reparationen från Gävle kommun eller Gästrike Vatten. 

 

Under 2015 & 2016 har bostadsrättsföreningen med egna medel och arbete anlagt en 

fruktträdgård ( ca. 1 000 m2 ) vid östra ängen samt anlagt en orangeriäng och köksträdgård      

( ca. 1 300 m2 )  med odlingslotter vid orangeriets södra sida. Vid dessa arbeten har stor vikt 

lagts till ovannämnda rapporter avseende parkmiljön. 

Staket vid stentorpsvägen reparerades och målades 2016. 

 

Odlingslotter sköts av resp. odlare 
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 Fördelning av underhålls-och restaureringsåtgärder över åren 2020¬2024 

 

Avseende förenklat underlag för planering 2019, se bilaga ’Planering av kostnader för  

BRF Forsbacka Herrgård 2019, prioritetsordning, offerter, kostnader, bidragsansökningar etc. 

 
Den här planen omfattar fem år. Den uppdateras genom styrelsebeslut varje år. Medlemmarna 

ska ges tillfälle att bekanta sig med planen och lägga synpunkter på den. 

 

För samtliga lägenheter och övriga låsbara utrymmen inom BRF bör befintligt låssystem 

rustas upp med nya låskolvar, alt. byts det nuvarande systemet ut mot ett helt nytt. 

Beroende på bedömning av underhållskostnader för det nuvarande låssystemet bör rust eller 

byte till nytt låssystem ske 2019 – 2020.    

 

År 2020 

 

Herrgårdsbyggnaden med flyglar 

  

Fasadreparationer utförs av Valbo Fasad (offert finnes). Ev. skador dokumenteras före 

reparation och även resultatet efter reparation. Stuprör åtgärdas så att läckage i skarven mot 

dagvattenavloppen elimineras.  

Trattar vid hängrännorna kontrolleras och justeras vid behov. 

Fasadreparationer bör ske under en flerårsperiod i avsikt att sprida UH-kostnader 

Utredning ang. herrgårdens kallvind bör slutföras ang. värmeläckage & ventilation 

 

Den årliga servicen av bergvärmeanläggningen utföres enl. plan och enligt befintligt avtal 

med Gävle Värmepumpcenter, ev. reparationer utföres enl. senaste besiktningsprotokoll. 

Anläggningen anslöts 2019 till automatisk övervakning via Gävle Värmepumpcenter.  

Vi kontrollerar att ev. behövliga reparationer alt. rensningar av avlopp genomförs, hos t.ex. 

Lundahl-Eriksson (rör och ledningar anses tillhöra föreningens ansvar så länge boende inte 

ändrat eller dragit om).  

 

Bertilsson-Leek rekommenderar i rapporten ”Stenmurar kring Forsbacka Herrgård” (2012) att 

två träd vid västra flygeln fälls. År 2015 fälldes ett av träden. Det återstående trädet fälldes 

2019. 

 

Offert finns avseende målning av socklarna på herrgården och flyglarna. 

Målning av utvändiga smidesdetaljer i gjutjärn genomföres. 

Utvändigt underhåll av fönster bör utföras: Avser herrgårdens södra sida samt östra flygeln. 

Problem med fukt eller kondensvatten vid fönsterkupor på södersidan slutförs och åtgärdas. 

Kostnadsuppskattning kommer att erhållas via Länsstyrelsen avseende målningsrenovering i 

Herrgårdens trapphus & entré: Restaurering av målning av väggar & pelare bedöms som 

angeläget vid besiktning utförd av konservator via Länsstyrelsen, arbetet är planerat att 

utföras under 2019. 

Offert begärs avseende takmålning och listverk i festsalen.  

Löpande underhåll utföres, exv. eventuell fasadreparation efter vintern. 

Grusplanens status är undermålig, påläggning av nytt grus bör ske under 2020 

Modifiering av utblås för ventilationsluft på herrgårdens tak i avsikt att förhindra isbildning 

och förorsakande av fasadunderhållskostnader bör ske snabbast möjligt 

Utvändig modifiering av fönstren på norra sidan för att förhindra vattenläckage bör ske 

snabbast möjligt. 
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Bidragsansökan för upphandling av ny fasad på norra sidan kommer att inlämnas till 

Länsstyrelsen under 2019. Offert och procedur har erhållits från Valbo Fasad resp. Weber 

AB. 

Bidragsansökan avseende förstudie & pilotprojekt ang. herrgårdens regnotäta fönster är 

inlämnad till Länsstyrelsen. 

Bidragsansökan avseende marmoreringsmålning i herrgårdens entré är inlämnad till 

Länsstyrelsen. 

 

Offert är inhämtad avseende restaurering av mur 12 vid östra flygelns södra sida, vad avser 

kallmurar.  

Vad avser reparationer av kallmurar har Brf en överenskommelse med länsstyrelsen att 

avvakta ett samlat åtgärdsprogram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 

Herrgårdens fönster på södra sidan bör utvändigt målas 

Östra flygelns fönster målades utvändigt hösten 2018. 

Halvoljning av fönstren utvändigt bör utföras, avser södra, västra & östra fasaden. 

 

 

 

 

Orangeriet  

 

Som allmän referens kan Bjerkingrapporten vara till nytta. 

 

Fasaden har reparerats efter tidigare vattenskador och efter utförd fuktisolering av grunden. 

 

Arbeten för återställande av orangeriängen slutfördes 2016 med layout i förhållande till 

tidigare utförd utredning ( A Gleerup ), bl.a. innebärande anläggning av odlingsytor och 

grusgångar samt gräsytor. 

I samband med ovanstående slutfördes dragningen av sommarvatten till orangeriet från 

herrgården. 

Fönster och ytter & innerdörr restaurerades under hösten 2017 av Källbergs Byggnadsvård 

och bidrag har erhållits från Länsstyrelsen. 

Löpande underhåll utföres, exv. eventuell fasadreparation efter vintern. 

Användningsförslag från Länsstyrelsen och Länsmuseet beaktas. 

Invändigt är väggar avklädda befintlig träpanel i avsikt att erhålla avfuktning. 

Taklucka för tillträde till vinden anordnades 2018. 

Tak – lagning är nödvändig och bör ske asap med respekt för övrig prio. 

Södra fasaden åtgärdades 2019. 

 

 

 

Brukskontoret 

 

Fasad och plåtjustering av yttertak slutföres enl. beslut. Hängrännor och stuprör rengöres och 

ommålas om behov uppstår. 

 

Den årliga servicen av bergvärmeanläggningen utföres enl. plan och enligt befintligt avtal 

med Gävle Värmepumpcenter, ev. reparationer utföres enl. senaste besiktningsprotokoll. 

Anläggningen anslöts 2019 till automatisk övervakning via Gävle Värmepumpcenter. 

Löpande underhåll utföres. 
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OVK är utfört, åtgärder enl. protokoll per lägenhet utförs löpande. 

Målning av fönster utvändigt samt målning av ytterdörrar bör ske 

Fasadreparationer utföres enl. beslut. 

Entréfasaden bör åtgärdas 

Samtliga ytterfönster på innergården plan I och II målades hösten 2018/2019 

Fasaden på innergården reparerades och målades hösten 2018 

Stuprör & hängrännor på innergården samt gamla snörasskydd målades hösten 2018 

Nya snörasskydd monterades ’runt om’ på innergården hösten 2018. 

 

 

Stallbyggnaden 

 

Plåtränndal åtgärdas enl. tidigare beslut. Fönster målas och kittlagning utföres 

Löpande underhåll utföres. 

Grusplanens status är undermålig, påläggning av nytt grus bör ske under 2019 

Reparation av vissa garagegolv bör utföras. 

Snörasskydd monterades ’runt om’ samt på gavlar mot vägen hösten 2018 

 

Park  

Löpande underhåll utföres. 

Staket, stolpar och murar: 

Aktuellt läge / status och skick stäms av mot Bertil Bertilssons rapport  

’Stenmurar Kring Forsbacka Herrgård – Skadeinventering med åtgärdsförslag. 

 

Eventuellt begärs offerter för justering / reparation beroende på aktuellt skadeläge varvid 

offerterna utgör grund för eventuell bidragsansökan till Länsstyrelsen 

Offert är inhämtad avseende restaurering av mur 12 vid östra flygelns södra sida, vad avser 

kallmurar.  

Vad avser reparationer av kallmurar har Brf en överenskommelse med länsstyrelsen att 

avvakta ett samlat åtgärdsprogram i samarbete med Riksantikvarieämbetet 

 

 

2021 

 

Herrgården med flyglar 

 

Tak, takrännor och stuprör kontrolleras. Den halvrunda altanen kompletteringsmålas. Årlig 

service görs på bergvärmeanläggningen och värmeanläggningarna i flyglarna.  

Kontroll och dokumentation av marklutning vid grusplan vid Herrgården framsida 

genomföres, marklutning vid östra gaveln beaktas särskilt. 

Löpande underhåll utföres. 

Fasaden hålls under uppsikt och dess status bedöms.  

 

 

Orangeriet 

 

Användningsförslag från Länsstyrelsen och Länsmuseet beaktas. 

Löpande underhåll utföres 

Fasadreparationer bör ske, gärna över en flerårsperiod 
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Brukskontoret 

 

Löpande underhåll utföres 

Fasadreparation, östra fasaden bör ske 

Målning av fönster utvändigt bör ske 

 

 

 

 

Park  

Staket stolpar och murar: 

 

Aktuellt läge / status och skick stäms av mot Bertil Bertilssons rapport  

’Stenmurar Kring Forsbacka Herrgård – Skadeinventering med åtgärdsförslag. 

 

Eventuellt begärs offerter för justering / reparation beroende på aktuellt skadeläge varvid 

offerterna utgör grund för eventuell bidragsansökan till Länsstyrelsen. 

Vad avser reparationer av kallmurar har Brf en överenskommelse med länsstyrelsen att 

avvakta ett samlat åtgärdsprogram i samarbete med Riksantikvarieämbetet 

 

Slybekämpning utföres där så erfordras. 

Löpande underhåll utföres 

 

 

 

2022 

 

Herrgårdsbyggnaden med flyglar 

 

Kontroll och åtgärd av takrännor och stuprör 

Service på värmeanläggningar 

Kontroll av status avseende fönster utvändigt (målning, kitt etc.) 

Löpande underhåll utföres 

Fasadreparationer bör ske, gärna över en flerårsperiod 

Parkettgolven skall lackas tunt med schellack och sedan bonas (* 

Brädgolven i rum 202 & 308 skall inte lackas utan antingen lämnas obehandlade eller oljas 

med Watco Timberex narurell (* 

 

*) 

Ref. Länsmuseet i Gävleborg -Forsbacka Herrgård, Internrapport 1997:09 

 

 

Brukskontoret 

 

Kontroll och åtgärd av takrännor och stuprör 

Service på värmeanläggningar 

Kontroll av status avseende fönster utvändigt (målning, kitt. etc.) 

Ev. målning av grundsockeln 

Löpande underhåll utföres 

Fasadreparationer bör ske, gärna över en flerårsperiod 
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Stallbyggnaden 

 

Koll av tak, hängrännor, stuprör och utkast. Ev.byte av taktegel. Ev. upptagning av passage 

till det utrymmet på södra stallvinden. Det kan finnas skäl att skaffa tillträde för att t.ex. 

inspektera takstolarnas skick. 

Löpande underhåll utföres 

 

 

 

 

 

Park  

 

Staket, stolpar och murar: 

 

Aktuellt läge / status och skick stäms av mot Bertil Bertilssons rapport  

’Stenmurar Kring Forsbacka Herrgård – Skadeinventering med åtgärdsförslag. 

 

Eventuellt begärs offerter för justering / reparation beroende på aktuellt skadeläge varvid 

offerterna utgör grund för eventuell bidragsansökan till Länsstyrelsen 

Vad avser reparationer av kallmurar har Brf en överenskommelse med länsstyrelsen att 

avvakta ett samlat åtgärdsprogram i samarbete med Riksantikvarieämbetet 

 

Slybekämpning utföres där så erfordras 

Löpande underhåll utföres 

 

 

Orangeriet 

 

Användningsförslag från Länsstyrelsen och Länsmuseet beaktas. 

Löpande underhåll utföres 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

Herrgårdsbyggnaden med flyglar 

 

Kontroll och åtgärd av takrännor och stuprör 

Service på värmeanläggningar 

Kontroll av status avseende fönster utvändigt (målning, kitt etc.) 

Kontroll av fasadens status 

Löpande underhåll utföres 

Fasadreparationer bör ske, gärna över en flerårsperiod 

 



 
13 

 

 

Brukskontoret 

 

Kontroll och åtgärd av takrännor och stuprör 

Service på värmeanläggningar 

Kontroll av status avseende fönster utvändigt (målning, kitt etc.) 

Ev. målning av grundsockeln 

Kontroll av vindsutrymme och ventilation 

Löpande underhåll utföres 

Fasadreparationer bör ske, gärna över en flerårsperiod 

 

Stallbyggnaden 

 

Koll av tak, hängrännor, stuprör och utkast. Ev.byte av taktegel. Ev. upptagning av passage 

till det utrymmet på södra stallvinden. Det kan finnas skäl att skaffa tillträde för att t.ex. 

inspektera takstolarnas skick. 

Målning av garage och övriga portar 

Utjämning av planen med nytt grus 

Löpande underhåll utföres 

 

 

Park  

Staket, stolpar och murar: 

 

Aktuellt läge / status och skick stäms av mot Bertil Bertilssons rapport  

’Stenmurar Kring Forsbacka Herrgård – Skadeinventering med åtgärdsförslag. 

 

Eventuellt begärs offerter för justering / reparation beroende på aktuellt skadeläge varvid 

offerterna utgör grund för eventuell bidragsansökan till Länsstyrelsen. 

Vad avser reparationer av kallmurar har Brf en överenskommelse med länsstyrelsen att 

avvakta ett samlat åtgärdsprogram i samarbete med Riksantikvarieämbetet 

 

Slybekämpning utföres där så erfordras 

Löpande underhåll utföres 

 

 

Orangeriet 

 

Användningsförslag från Länsstyrelsen och Länsmuseet beaktas. 

Löpande underhåll utföres 

 

2024 

 

Orangeriet 

 

Användningsförslag från Länsstyrelsen och Länsmuseet beaktas. 

Löpande underhåll utföres 

 

Fönstren skall utvändigt halvoljas (30% terpentin, 70% linolja ) 2020 
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Herrgårdsbyggnaden med flyglar 

 

Kontroll och åtgärd av takrännor och stuprör 

Service på värmeanläggningar 

Kontroll av status avseende fönster utvändigt (målning, kitt etc.) 

Kontroll av fasadens status 

Påläggning av nytt grus vid planen framför Herrgårdens entré 

Löpande underhåll utföres 

 

 

 

 

Brukskontoret 

 

Kontroll och åtgärd av takrännor och stuprör 

Service på värmeanläggningar. 

Kontroll av status avseende fönster utvändigt (målning, kitt etc.) 

Ev. målning av grundsockeln 

Restaurering av innergårdens markstenläggning påbörjas 

Löpande underhåll utföres 

 

 

Stallbyggnaden 

 

Koll av tak, hängrännor, stuprör och utkast. Ev.byte av taktegel. Ev. upptagning av passage 

till det utrymmet på södra stallvinden. Det kan finnas skäl att skaffa tillträde för att t.ex. 

inspektera takstolarnas skick. 

Underhållsmålning av fönster 

Löpande underhåll utföres 

 

 

 

Park  

Staket, stolpar och murar: 

 

Aktuellt läge / status och skick stäms av mot Bertil Bertilssons rapport  

’Stenmurar Kring Forsbacka Herrgård – Skadeinventering med åtgärdsförslag. 

 

Eventuellt begärs offerter för justering / reparation beroende på aktuellt skadeläge varvid 

offerterna utgör grund för eventuell bidragsansökan till Länsstyrelsen. 

Vad avser reparationer av kallmurar har Brf en överenskommelse med länsstyrelsen att 

avvakta ett samlat åtgärdsprogram i samarbete med Riksantikvarieämbetet 

 

Slybekämpning utföres där så erfordras 

Löpande underhåll utföres 


