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Bästa trästadsvänner (og venner af bindingsværksbyen)!
Här kommer årets andra nyhetsbrev, illustrerat med bilder från Åbo, Borgå och Skara. Vi beklagar att vi haft
problem med vår lista över medlemmar. Vi - det svenska sekretariatet - har inte kunnat komma åt listan och
få en överblick över vilka som anmält sig som medlemmar respektive bara anmält intresse för nyhetsbrevet.
Efter lite strul tror vi oss nu ändå ha en lösning så att information som rör medlemmar ska kunna komma ut
respektive att de som endast anmält intresse för nyhetsbrevet får det. Vi önskar förstås att fler ska anmäla
sig som medlemmar – ett nätverk är ju dess medlemmar!

Bli medlem här

Lyckat seminarium i Borgå i maj

Ny i styrelsen

Trästadsseminariet Berättelsernas stad – vad gatorna minns gick
av stapeln den 5-6 maj i Borgå, Finland. Evenemanget var bland de
första som inbjöd till en stad efter en lång period av pandemirelaterade
restriktioner. Närmare hundra deltagare från olika delar av Norden
träffades i Konstfabriken och på Kulturhuset Grand under två dagar och
vidare tog man sig ut på guidade turer längs stadens gator till fots och
på cykel. Seminariet avslutades med en guidad busstur till grannstaden
Lovisa där man bekantade sig med den bevarade trästadsmiljön och
hur Lovisabor öppnar sina dörrar för alla som vill se hur man bor och
lever mitt i en kulturhistorisk skatt. >> Läs mer här

Axel Demker arbetar som planarkitekt och stadsantikvarie i Skara och
är ny medlem i den svenska delen av styrelsen. Han skriver om stadens
olika stadsdelar i uppskattade häften som delas ut till hushållen.
Skarabilden ovan är från Brinkagärdet, en av de mest kulturhistoriskt
värdefulla delarna av Skara. Här följer ett kort utdrag – hela häftet kan
ses och läsas här: Brinkagärdet - Skara kommuns startsida

Rysslandssamarbetet avslutat
Det samarbetsprojekt som nätverket drivit med stöd av Nordiska
ministerrådet avlutades liksom andra rysslandsprojekt i förtid i
mars, som en följd av invasion av Ukraina. Vi delar ett gemensamt
kulturarv kring träbyggande men i nuläget finns inga förutsättningar
för samarbete. Vi hoppas kunna genomföra delar av det planerade
programmet på annat sätt och utan ryskt deltagande. >> Läs mer här
Digitalt årsmöte i november
Nätverket kommer att arrangera ett digitalt årsmöte i november. Vid
detta möte presenterar styrelsen vad som skett under föregående år
och vilka planer man har inför kommande år. Under årsmötet skall
medlemmarna också välja styrelseledamöter från respektive nordiskt
land. Kallelse skickas ut till registrerade medlemmar efter sommaren.

I stadsdelen finns flera fina exempel på det sena 1800-talets och
sekelskiftets (1900) svenska panelarkitektur. Träindustrin hade
industrialiserats och försåg husbyggandet med färdiga sågade och
hyvlade brädor, vilka man gärna använde i dekorativa träfasader.
Gunnar Wennerbergsgatan 15 från 1888 är ett av stadsdelens äldsta
exempel på rik panelarkitektur. Det har liggande träpanel på första
våningen och stående träpanel på andra våningen, dekorativa
taktassar, naturstenssockel och en färgsättning där samma kulör i en
ljus och en mörk ton används för fasaden respektive listverket.

Kontakta oss gärna via nordisktreby@byggnadsvard.se
Stockholm den 29 juni 2022
Nätverket Den nordiska trästaden
Styrelsen

Kommande seminarier och konferenser
På grund av att Rysslandsprojektet avslutades i mars har vi varit
tvungna att ändra planeringen av kommande program. Vi är inte säkra
på att vi hinner genomföra något fysiskt arrangemang i höst men
planerar för tematiska seminarier i både Norge, Danmark och Sverige.
Vi hoppas också kunna bjuda in till en större nordisk trästadskonferens i
Åbo, Finland 2024. Program publiceras i nyhetsbrev och på webbsidan
under hösten. >> Läs mer här
Nätverket Den nordiska trästaden är en ideell förening, bildad i samband med den stora trästadskonferensen i Trondheim i september 2016. Nätverket vill vara ett ”forum för inspiration och utbyte av erfarenheter och för gemensamma, nordiska insatser inför de utmaningar som möter trästaden
(inkl. den danska bindingsværksbyen) som kulturarv, livsmiljö och besöksmål”. Medlemskap är gratis och öppet för alla, såväl kommuner och
högskolor som enskilda trästadsvänner: arkitekter och planerare, antikvarier och forskare, ansvariga för näringsliv och turism. Nyhetsbrevet riktar sig
till medlemmar och tänkbara medlemmar av alla kategorier.

