T F . D OMKYRKOARKITEKTENS Å RSRAPPORT 2017

INLEDNING ...................................................................................................................................................4
SAMMANFATTNING 2017 ..............................................................................................................................5
NYTT SKYDDSGLAS OCH UPPHÄNGNING HISTORISKT GLAS , SONENS FÖNSTER ..........................................................6

FADERNS FÖNSTER, KONSERVERING HISTORISKT GLAS OCH SKYDDSGLAS. ................................................................8
INVENTERING HISTORISKT GLAS .......................................................................................................................8
VASAKORETS FÖNSTER ...................................................................................................................................9
RUFFATTIORGELN ....................................................................................................................................... 10
ÅKERMANORGELN ...................................................................................................................................... 10
MARCUSSENORGELN .................................................................................................................................. 10
TORNSPIROR ............................................................................................................................................. 11
FÖRSTUDIE UTÖKADE FÖRRÅDSUTRYMMEN ................................................................................................... 14
UTVÄNDIGA MILJÖN ................................................................................................................................... 17
LJUDANLÄGGNING...................................................................................................................................... 17
KÖRGRADÄNGER ........................................................................................................................................ 17
BELYSNING................................................................................................................................................ 18
BILL VIOLA ................................................................................................................................................ 20
TILLFÄLLIGT FÖRRÅD ................................................................................................................................... 23
KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING MED ANLEDNING AV HÖGTIDLIGHÅLLANDET AV REFORMATIONENS 500 ÅR. ................ 25
ÖVRIGT .................................................................................................................................................... 28
LÄGESRAPPORT ANSÖKNINGAR OCH KAE ....................................................................................................... 29
KOMMANDE TILLSTÅNDSÄRENDEN................................................................................................................ 29
TILLSTÅNDSÄRENDEN .................................................................................................................................. 29
TILLSTÅNDSBESLUT ..................................................................................................................................... 29
KAE FÖR FÖLJANDE PROJEKT KOMMER KAE ATT SÖKAS UNDER 2018 ................................................................. 30
INSKICKADE KAE ANSÖKNINGAR ................................................................................................................... 30
BEVILJADE KAE ......................................................................................................................................... 30
BEVILJADE KBB ......................................................................................................................................... 30
PROJEKTSTYRGRUPPSMÖTEN DOMKYRKAN..................................................................................................... 31
SAMRÅD LST DOMKYRKAN.......................................................................................................................... 31
KAPITEL .................................................................................................................................................... 31
UNDERSKRIFT 2017-12-30......................................................................................................................... 31

I NLEDNING
Domkyrkoarkitekten har som uppgift att medverka till att arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska
och tekniska synpunkter tillgodoses i arbetet med förvaltnings-, bygg- och installationsskeden i
Uppsala Domkyrka. Dessa aspekter skall visas hänsyn vid skötsel av kyrkan, vid ändringar samt vid
nya åtgärder. Domkyrkoarkitektens arbete strävar efter att vård och förändringar ska utgå från och
avvägas mot katedralens olika funktioner som domkyrka, församlingskyrka, arbetsplats, besöksmål,
kulturarv samt nationellt (och regionalt) monument.
I arbetet som domkyrkoarkitekt ingår att årligen sammanställa en rapport som är till för att redovisa
vad som gjorts i domkyrkan och hur man tänkt när arbeten utförts. Rapporten kan sägas fungera som
en loggbok som förutom att redovisa arbeten även kan fungera som ett översiktligt
planeringsverktyg för kommande projekt. Citerade textavsnitt är markerade med grå bakgrundsfärg.
I huvudsak behandlar rapporten arbeten där domkyrkoarkitekten medverkat och där det aktuella
arbetet kräver att tillstånd söks. Rapporten är vidare uppbyggd kring en sammanfattning och en
översiktlig beskrivning av utförda, pågående och planerade åtgärder. Här redovisas också kontakter
med tillståndsmyndigheten (länsstyrelsen), sökta tillstånd och samråd.
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S AMMANFATTNING 2017

Året har präglats av Högtidlighållandet av Reformationens 500 år Bill Viola utställningen.

Det har varit stora problem med Ruffatirorgelns elektronik och till jubileumskonserten med nyskriven
musik fick man hyra in en orgel .Man avvaktade med beställning av körgradängerna då man inte
skulle hunnit få fram alla gradängerna till de stora jubileumshögtiderna och därför var det ingen ide
att få de fyra mer permanenta gradängerna som inte går att kombinera med de befintliga äldre
gradängerna med lösa stolar.
Skyddglasprojektet och konserveringen av och för Sonens Fönster avslutades i februari.
Frågan om utökade förrådsutrymmen har landat i att man avslutar planerna på ett underjordiskt
förråd men att de andra förvaringsalternativen skall utredas vidare.
Den nya ljudanläggningen är fortfarande inte riktigt finjusterad och det behövs ordentlig utbildning
för all personal inklusive präster och diakoner. Styrsystemens ”användargränssnitt” för både ljus- och
ljudanläggningarna utreds i samband med att belysningsprojektet för västra delen av kyrkan har
påbörjats. Korsmittens bristande ljussättning har uppmärksammats av flera under året och skall
kompletteras under våren 2018. Vid de stora högtiderna har TV-skärmar monterats för att de
besökare som sitter i sidoskeppen skall kunna se vad som händer.
Det finns många löst liggande kalkstenar i Domkyrkans golv, dessa förankras löpande.

Året som gått har varit ett högtidlighållande av Reformationens 500-år .
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Jana, Erika och Linda arbetar med upphängningen av det historiska glaset på Sonens fönster. Foto Henrik Viberg

NYTT SKYDDSGLAS OCH

U PPHÄNGNING HISTORISKT GLAS , S ONENS F ÖNSTER

Konserveringen av Sveriges största kyrkfönster, Sonens fönster i Uppsala domkyrka färdigställdes
under februari 2017.Vid slutbesiktningen 2017-01-27 spelades barockmusik i kyrkan vilket gav en
passande inramning till detta storslagna projekt. Skyddsglasen inspekterades utvändigt i oktober
varvid även kalkbruket kompletterades.

KLIMATMÄTNINGAR
Arbetet med att säkerställa att man inte får kondens på det historiska glaset fortsätter, detta då fukt
kraftigt påskyndar nedbrytningen av glaset och måleriet. Under hösten- 16 monterades klimatgivare i
glipan mellan fönstren. Dessa kommer att läsas av via det sedan tidigare installerade styr- och
reglersystemet. Mätningar kommer att fortsätta under 2018/ 19 så att man skall få tillförlitliga
referensvärden
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Sonens fönster efter konservering. Foto Niklas Almesjö
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F ADERNS F ÖNSTER , KONSERVERING HISTORISKT GLAS OCH SKYDDSGLAS .
Konserveringen av domkyrkans fönster kommer att fortsätta med Faderns fönster, det stora
rosettfönstret i väster. Under året monterades en ställning upp på orgelläktaren för att nå insidan av
fönstret, denna ställning är pastoratets egen.
Med anledning av jubileet och Bill Viola utställningen ville man inte ha några byggnadsställningar på
utsidan av tornet. Av säkerhetsskäl skulle också också en skyddstunnel till västra ingången behövt
vara på plats så att inte verktyg eller borthuggna cementdelar fallit ner och skadat besökare eller
byggnadsdelar.
Kommande arbeten
Under våren 2018 kommer arbetena att starta. Den skyddstunnel som behövs för tornrenoveringens
skull kan eventuellt byggas i en första etapp för att skydda västra entrén.
Denna skyddsportal är ett tillståndsärende och från verksamhetens håll är man mån om att den inte
skall vara alltför oestetisk då den kan bli kvar ett längre tag.

I NVENTERING HISTORISKT GLAS
I domkyrkans förråd finns glasbitar och fönsterpaneler från olika epoker. Glasateljén hade planer på
att inventera samlingen , men detta arbete är lagt på is då KAE inte beviljades och finansiering därför
saknas.
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V ASAKORETS FÖNSTER

Erika och Tanja rengör ock lagar kitt från utsidan .Foto Linda Kvarnström

Underhållsarbetena av Vasakorets fönster är avklarade. De är rengjorda in- och utvändigt.
Komplettering av kittet är gjort på utsidan.

Foto Linda Kvarnström
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R UFFATTIORGELN
Utförda arbeten
Elektroniken i Ruffattiorgeln har inte fungerat under året.

Kommande arbeten

En arbetsgrupp arbetar med att få till en varaktig lösning på problematiken med elektroniken. En
arbetshypotes är att man behöver byta ut hela elektroniksystemet.

Å KERMANORGELN
För Åkermanorgeln finns offerter för rengöring och renovering. Den är i nuläget planerad att ske
under 2020.

M ARCUSSENORGELN
Marcussenorgeln är flyttad och den bakre delen är ombyggd.
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T ORNSPIROR
Bakgrund
Ett stycke gjutjärn från norra tornets toppdekorations nedre del lossade vid lätt beröring i
månadsskiftet november-december 2014,då inspektionen skedde av industriella klättrare från
företaget Klätterservice AB. Ornamenten är i dagsläget förankrade med spännband för att förhindra
olyckor.

Under året utförda arbeten

Tidiga skisser för planering av etableringsområdets storlek och form samt förslag på skärmtak och skyddstunnlars
utbredning för passerande människor. ( Svensk Klimatstyrning )

11 (31)

Den större projektgruppen har haft fyra protokollförda möten under 2017 med varierat antal
närvarande.
Vid ett av dessa möten medverkade Elisabeth Backman Broomé. EBB deltog även i en studieresa till
Swerea SWECAST i Jönköping. Det har varit flera möten och studiebesök som har berört en mindre
arbetsgrupp med projektledaren och medverkande från beställarens sida. Vid dessa möten har man
samlat kunskap om material och hållfasthetsfrågor, ställningsbyggeri och säkerhetsfrågor.
Undersökningar har utförts som visat att mittstocken består av smidesjärn eller Bessemerstål som är
betydligt mer hållfast än gjutjärn. Det talar för att mittstocken förmodligen kommer att kunna
behållas.

Äldre ritning på tornspirorna.
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Kommande arbeten
•

Upphandling av ställningsbyggnation och övriga arbeten.

•

Laserscanning av smidesdetaljer för 3Dprintning av nya gjutformar.

•

Fortsatta utredningar och beslut om metodval för blästring och ommålning.

•

Beslut om metod för nytillverkning av detaljer på korsen.

•

Beslut om metod för återmontering.

Projektgruppens olika kompetenser visar på vilken komplexitet detta projekt har. Det är en blandning
av konsulter, entreprenörer och forskare som beställaren har knutit till sig.
Projektgruppen bestod vid årsskiftet av Kristian Nordlund, Sören Sidfäldt och Oscar Hahne från
Uppsala Pastorat,
Tom Velander, projektledare Svensk Klimatstyrning,
Åsa Flarup Källmark, domkyrkoarkitekt a-sidan
Johan Dellbeck, antikvarie Bjerking AB
Martin Nyholm, konstruktör Bjerking
Hans Lanevik, konstruktör Tyréns
Jonas Andersson, Christoffer Stenhoff, konstruktör/ leverantör av ställning, HAKI AB
Henrik Boström , Krister Eriksson, ställning och bygghiss , Ramirent Safe Access AB
Gustav Berglund, Mät och GIS Bjerking
Björn Tidbeck, forskare Swerea KIMAB AB
Robert Källström, klättrare, Klätterservice
Michael Jonsson, Plast och Målningsteknik AB
Peter Tilder, Sten-Åke Sjölund, Allblästring AB
Johan Renvall, projektör brandskydd Brandgruppen AB
Elisabeth Backman Broomé, antikvarie Länsstyrelsen i Uppsala län.
Henrik Boström Ramirent Safe Access AB, Jonas Andersson HAKI AB,
Hans Lanevik konstruktör Thyréns AB
Domkyrkoarkitektens medverkan i detta projekt berör främst hur verksamheten i och runt omkring
domkyrkan skall kunna fortgå på ett så opåverkat sätt som möjligt utan att göra avkall på säkerheten
samt utformning av skyddstunneln som leder upp till västporten. Ett möte med ansvariga för
Domkyrkans verksamhet har skett.
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F ÖRSTUDIE U TÖKADE F ÖRRÅDSUTRYMMEN
Status och behov
Tillståndsansökan ligger hos Länsstyrelsen för förrådsläktare inne i Domkyrkans södra korsarm.
Under året utförda arbeten
När kostnadsuppskattningen för ett underjordiskt förråd presenterades menade man att det skulle
bli alltför kostsamt. Ett arbete med att ta fram alternativa möjliga förrådsytor har pågått parallellt
med undersökningarna och kalkylerna för den underjordiska placeringen. Möjliga ytor är i södra
tornet om hissen byggs om. Samt ett nybyggnad på kyrkans norra del.

Skissen visar på möjligheten att ha förrådsytor i två plan i södra korsarmen.
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Ett fotomontage som visar konsekvensen av om man vill kunna köra in en SJ -pall i hissen i södra
tornet för att kunna .använda handtruck för transporter

I tidiga skisser har möjligheten bygga en större förrådsvolym vid läget för soprummet på norra sidan om kyrkan prövats.
Ett förråd i två plan med källare skulle kunna inrymma noter och arkiv.
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Kommande arbeten
Under 2018 kommer samråd att ske med Länsstyrelsen i frågan. En ny fråga att diskutera med
Länsstyrelsen är möjligheten att förlägga en större byggnad på norra sidan som kan ersätta
soprummets volym. När riktlinjerna för vilka ytor som kan komma ifråga är fastlagda så kan ett
arbete med verksamheten fortsätta så att man definierar vilka föremål som skall placeras var.
Det är främst vaktmästeriets behov av närförråd och musikernas närarkiv för noter som kan lösas
med de alternativa ytorna inne i södra korsarmen och i en nybyggnad.
Stols- och gradängförvaringen måste förmodligen även i framtiden lösas på annan plats.

Skiss på om och tillbyggnad av befintligt sophus.
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U TVÄNDIGA MILJÖN
Status och behov
Den yttre miljön behöver rustas upp, växtmaterialet är av varierande kvalitet. Tillgänglighet och
transporter skall ses över.
Under året utförda arbeten
Uppsala pastorat har i egen regi tagit ner tagit ner sjuka/ döda träd och buskar.
Kommande arbeten
En skötsel- och föryngringsplan skall upprättas för växtligheten under 2018.

L JUDANLÄGGNING
Status och behov
Den under år 2016 installerade ljudanläggningen fungerar inte alltid optimalt.
Kommande arbeten
Eventuellt kommer några av högtalarna att flyttas. En mer permanent ”låda” för manöverbordet
kommer att införskaffas under våren 2018. Materialvalet anpassas till domkyrkans övriga inredning.

K ÖRGRADÄNGER
Status och behov
Arbetena med att finjustera prototypen fortsatte under året. Eftersom jubileumsåret 2017 var
fullspäckat med arrangemang och man inte var säker på att få fram alla gradängerna i tid avvaktade
man med beställning och tillverkning. Under hösten 2017 lades beställning på alla gradängerna.
De fyra första beräknas bli klara under mars 2018 , men man kommer inte att börja använda dem
förrän alla kan tas i bruk samtidigt. Arkitektens gissning är under hösten 2018.
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B ELYSNING
Status och behov
Korsmitten är mycket dåligt belyst.
Under året utförda arbeten
Östra delen av kyrkans sedan länge planerade ljussättning genomfördes under 2017.
Firman Ljusdesign från Gävle hushållade med inköpta ljuskällor för östra delen och placerade ut
några ljuskällor i korsmitten för att hjälpa upp situationen där.

Ritning över planerade och utförda installationer av belysning i Domkyrkan under 2017..
Pilarna pekar på de objekt/rumsligheter som skall belysas. De med svart markerade pilarna är utförda arbeten och de turkosa
pilarna redovisar ljuspunkter som kommer att monteras under 2018. Ljussättningen av korsmitten skall studeras ytterligare och
eventuellt kommer ljussättningen av södra korsarmen att behöva justeras om man får till stånd ett permanent förråd där.
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Statsminister Löven talar under Reformationshögtidligheten den 28 oktober. Högtidlighållandet direktsändes i TV .På denna
bild ser man hur TV hade .arbetat med ljussättningen av dem som stod i ambo och läste eller talade .I dagsläget finns inte
tillräckligt med ljuspunkter i korsmitten för att man skall kunna ljussätta så att församlingen ser dem som medverkar vare
sig det är mässa eller konsert. Fotot hämtat från Hovets hemsida.

Kommande arbeten
Västra delen av belysningsprojektet ( etapp 2 ) skall färdigställas under 2018-19. Förutom redan
överenskomna placeringar av ljuspunkter och belysningsskenor kommer korsmitten och belysningen
under norra orgeln att ses över. I korsmitten behövs fler belysningsskenor samt rörliga armaturer för
att man skall kunna anpassa ljussättningen efter alla de olika möbleringar som kan förekomma.
Armaturerna skall väljas med omsorg för att smälta in i miljön. Infästning skall ske med för armaturen
speciella adapterplattor.
Vidare skall belysningen av mittskeppets valv samt belysning för blomsterarrangemang på pelarna i
högkoret tas med i denna etapp.
Belysning på orgelläktarna tas med som option.
All belysning i kyrkorummet skall styras via det befintliga belysningssystemet. Förslag på
belysningsstyrningspanel ( touchpad eller dylikt ) finns. Det så kallade ”gränssnittet” för styrningen av
ljud och ljus skall i framtiden bli lättare att hantera även för lekmän.
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B ILL V IOLA
Under året utförda arbeten
En informationshandling till länsstyrelsen togs fram där placering på konstverken var redovisade.
l denna handling ingick ritning på det tillfälliga förrådet och den övergripande plan som låg till grund
för tänkt placering av ”Ordet och Bordet”.
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Visitation

Ablutions
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Air Martyr

Tempest

The Encounter
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T ILLFÄLLIGT FÖRRÅD
Med anledning av Bill Viola utställningen behövde man ordna med förvaring för föremål/möbler/
tekniska hjälpmedel som normalt brukar förvaras bl annat i Gyllenhielmska koret .
Med anledning av detta har tillfälliga förråd byggts i södra korsarmen. Vaktmästeriet är mycket
tillfreds med denna lösning. IR-Bygg utförde arbetena.

Ritning och färdigt resultat. Öppningarna till förråden utfördes hälften så smala som det var ritat.
Detta kommer att behöva göras om för att man skall få plats med körgradängerna som kommer att stå här
vid mellanlagringstillfällena om förråden kan göras temporära.
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Fotografi från invigningen av Bill Viola-utställningen. Från vänster ärkebiskop Antje Jackelén, Drottning Silvia,
konstnär Kira Perov från Bill Viola studio ,Landshövding Göran Enander samt Kristin Windolf- Granberg Uppsala
Domkyrkoförsamling och projektledare för utställningen.
Foto hämtat från nätet och är valt för att visa hur det ser ut när utrymmet inte behöver användas som förrådsyta.
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K ONSTNÄRLIG UTSMYCKNING MED ANLEDNING AV HÖGTIDLIGHÅLLANDET AV
REFORMATIONENS 500 ÅR .
Under året utförda arbeten

Ett förslag för att ta fram ett nytt permanent konstverk på Domkyrkoplan initierades under 2016 av
ärkebiskopen . Ett konstprogram för detta lades fram 2017-02-10 av konstkonsult Linda Wallenberg.
Eftersom marken där konstverket var tänkt att placeras ägs av Domkyrkoförsamlingen blev jag i
egenskap av Domkyrkoarkitekt inkopplad.
Det gällde att hantera tillståndsärendet ( även arkeologin ) och samtidigt säkerställa placeringen så
att det inte skulle kollidera med Domkyrkans verksamhet i och omkring domkyrkomiljön.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget var uppdelat i tre steg,
1: Presentation av tre-fyra konstnärer : varav en valdes för skissuppdrag.
2. Skissperiod : Meta Iseaus-Berlins skiss godkändes av ärkebiskopen
3. Genomförande : Planerad invigning till påsken 2018 – detta kom aldrig till stånd

Januari:
-formulering av konstprogram
-möten styrgrupp
-möte, samråd med Länsstyrelsen kring tillståndsansökan
Februari:
-17 februari: urvalsmöte konstnär
-konstnärer meddelas
-avtal med konstnär
-information till ”grannar”, Länsstyrelsen, offentligkonstansvariga Uppsala kommun och landsting
med fl
Mars-juni :
-skissperiod ( konstnär till Uppsala, träffa beställare och styrgruppen, besöka platsen etc )
-tillståndsansökan till Länsstyrelsen lämnas in /förberett av pastoratet/ ej genomfört
Juni :
-presentation av skiss och beslut om genomförande
-informell presentation för till ”grannar”, Länsstyrelsen, offentligkonstansvariga Uppsala kommun
och landsting m. fl.
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Ordet och Bordet,
konstnär Meta Isaeus-Berlin, fotomontagen utförda åt konstnären
av a-sidan gm Martin Hedin

Ordet och Bordet fotomontage från en annan vinkel dagtid

Ordet och Bordet fotomontage från samma vinkel, upplyst
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Beställare: Antje Jackelén, ärkebiskop
Styrgrupp: Lisa-Gun Bernerstedt, avdelningschef vid kyrkokansliet och Lars Åstrand,
församlingsherde, Uppsala domkyrkoförsamling. Sammankallande och representant för
ärkebiskopens kansli, Lena Bohman, biskopsmötets sekreterare samt Charlotte Wells, handläggare
för kulturfrågor vid kyrkokansliet.
Referenspersoner: domkyrkoarkitekt Åsa Flarup Källmark, konstkonsult Linda Wallenberg
Urvalsgrupp: Antje Jackelén, ärkebiskop, Lena Bohman, biskopsmötets sekreterare, Åsa Flarup
Källmark, domkyrkoarkitekt, Linda Wallenberg, konstkonsult, Jacob Dahlgren, konstnär och Andreas
Bjersby, Verksamhetsansvarig projektledare, offentlig konst, Landstinget i Uppsala län. Antje Jackelén
var ytterst beslutande i val av konstnär.
Övriga aktörer i projektet :Under arbetet med att ta fram det slutgiltiga förslaget av konstnären
Meta Iseaus-Berlin, hjälpte a-sidan till med bildframställning, Archus arkitektkontor gm Johan
Vesterlund Uppsala arbetade med höjdsättning och anslutning till befintlig mark,
Consulting AB studerade grundläggningsfrågor och konstruktion och VVE Teknik AB med gav förslag
för hur man skulle säkerställa ”klimatet” i den försänkta delen. Pastoratets konsulter tillhandahöll
information om var befintliga ledningar i marken fanns.

Fotografi från Reformationshögtiden den 29 oktober 2017, hämtat från Svenska kyrkans hemsida.
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Katarina Brieditis och Katarina Evans foto från Studio Evans hemsida

Ö VRIGT
Under 2017 påbörjades ett skissarbete angående gestaltning av mittgångsmattan.
Byte av den är planerat att ske tidigast 2019. Domkyrkoförsamlingen har att hantera textilierna men
eftersom den befintliga mattan ligger limmad kommer det att bli ett byggprojekt vid utbytet av den
och då faller det under fastighetsavdelningens regi.
Studio Brieditis & Evans har fått i uppdrag att göra en skiss till mittgångsmatta för domkyrkan för att
ha i beredskap när fastighets ekonomi är redo för uppdraget. Förslaget är tänkt att presenteras i
mars i år. Studion har tidigare tillverkat det vackra blå altarbrunet från 2015.
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L ÄGESRAPPORT ANSÖKNINGAR OCH KAE

K OMMANDE T ILLSTÅNDSÄRENDEN
-

-

VVS del 4 Framskjutet på framtiden
Tornspiror – utbyte av skadade delar
Ställningsbygge och skyddsanordningar pga arbetet med tornspirorna
1 fast konstverk, Bill Viola invändigt
Montrar i textilmuseét ( Domkyrkoförsamlingens projekt )
Utvändigt förråd
Byte av mittgångsmattan
Omgestaltning och skötselplan för utemiljön.

T ILLSTÅNDSÄRENDEN
Följande tillståndsansökningar ligger kvar hos till Länsstyrelsen december 2017
-

-

Södra korsarmen – entresol/läktare för förvaring
VU -planer

T ILLSTÅNDSBESLUT

-

Tillstånd skyddsglas och konservering av Faderns fönster
Borttagande av kandelabrar – avslag 2016-07-18.
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KAE FÖR FÖLJANDE PROJEKT KOMMER KAE ATT SÖKAS UNDER 2018

Tornspiror – utbyte av skadade delar
Ställningsbygge och skyddsanordningar pga arbetet med tornspirorna

-

I NSKICKADE KAE ANSÖKNINGAR

Inledande arbeten med konservering av Faderns fönster
Fortsatta åtgärder på glasmålningar
Avslutande arbeten med skyddsglas och klimatmätningar på och i Sonens fönster
Byte och omläggning av skadad golvsten i kyrkorummet

-

B EVILJADE KAE

Tornspiran akuta underhållsarbeten etapp 1
Besiktning och projektering inför reparation av torn och takryttare

-

2017/18
2017/18

B EVILJADE KBB
-

Belysning

22 % av totalkostnaden , högst en miljon
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2017

P ROJEKTSTYRGRUPPSMÖTEN D OMKYRKAN
Gruppen har inte haft några möten under året då projekten inte har varit lika många som tidigare år.

S AMRÅD LST D OMKYRKAN
Samrådsmöte 2017-01-27
Förberedande samtal om placering av ett utvändigt konstverk på Domkyrkoplan.
Samrådsmöte 2017-05-05
Informationshandling Bill Viola, Ordet och Bordet. Tillfälligt förråd, Skyddsportik vid västra ingången.
Informations/samrådsmöte 2017-08-24
Tornspirorna
Studiebesök 2017-11-16
Jönköping, angående tornspirorna.

K APITEL
2017-03-08
2017-04-05
2017-05-17
2017-10-25
2017-12-13

U NDERSKRIFT 2017-12-30

Kopia av denna årsrapport har skickats till:
1. Fastighetsenheten, Svenska kyrkan i Uppsala
2. Uppsala Domkyrkoförsamling 25 ex
3. Länsstyrelsen, Registrator
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