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Efterlysning: bebyggda miljöer som är typiska för er kommun från nyare tid

Husnyckeln vill öka medvetenheten kring nyare tidens bevarandevärden genom att engagera
alla kommuner i Nordens gröna bälte i ett insamlingsarbete. Vi vill att ni utpekar två
byggnader eller byggda miljöer i er kommun från tiden efter 1945 som kan sägas
representera en viktig utveckling i kommunens historia under denna period. Målet är
att få till stånd en provkarta som speglar efterkrigstidens byggande i regionen. Att uppvärdera
den sentida bebyggelsen och kanske sätta igång en process, där kommunen själv engagerar sig
i arbetet med utpekandet av bevarandevärd bebyggelse. För att få hjälp att finna lämpliga
objekt, så skulle ni kunna lägga ut uppgiften på kommunens hemsida så att allmänheten kan
komma med förslag. Ta också gärna kontakt med tillexempel hembygdsföreningar, skolor
och andra lokala resurser i arbetet.
Förslagen inlämnas till projektet som presenterar alla miljöer på projektets hemsida. Detta
förväntas utmynna i ett intressant urval och en spegling av eventuella likheter och skillnader i
regionen. Finns det några likheter mellan bebyggelse vid den norska kusten och bebyggelse i
det svenska inlandet? Kan man se regionala skillnader i den byggda miljön? Uppgiften ger en
möjlighet för varje enskild kommun att visa en glimt av sin egen historia i ett större
sammanhang.

Områden som kan vara aktuella för att finna lämpliga objekt, är tillexempel boende, offentlig
sektor, infrastruktur, kultur, utbildning, näringsliv, industri, moderna lantbruk med flera. Det
kan också handla om att man har använt sig av nya tekniker, konstruktioner och material.

Vi kommer att presentera 2 objekt per kommun men vi tar gärna emot flera förslag, dock vill
vi att ni har bestämt vilket objekt som ni tycker är viktigast. Det kan också vara intressant att
veta hur ni gjorde när ni valde ut objekten. Beskriv gärna processen som ligger bakom valet.

Till presentationen av objekten på hemsidan behöver vi en kortare informationstext, samt
bilder (se bilagan)Vi önskar att ni skickar in ert material, helst i digital form, senast den 1
mars.

För upplysningar om uppgiften och inlämning av förslag till efterkrigstidens byggnadskultur
ta kontakt med: projektansvarig Hauke Haupts tel.+47-738 664 33 hauke.haupts@stfk.no
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim (Norge) eller
Henrik Ylikoski tel.+46-63-15 01 41 henrik.ylikoski@jamtli.com Jamtli Box 709, 831 28
Östersund (Sverige).

Med vänlig hälsning
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