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NYHETER
Livrustkammaren
får en ny entré.

NY STYRELSE I SFV

sveriges äldsta museum , Livrustkammaren, får en ny välkomnande entré med

butik som harmonierar med slottsarkitekten Sven Ivar Linds hyllade museimiljö
från 70-talet. Åke Axelsson – en av Sveriges mest välmeriterade formgivare – har
på uppdrag av Livrustkammaren och Statens fastighetsverk skapat en egensinnig
och vacker inredning som representerar samma höga hantverksmässiga och
konstnärliga kvalitet som museets samlingar. Målet med ombyggnaden har varit
att skapa ett välkomnande första möte med museet. Ombyggnaden ska också
svara mot ökade krav på tillgänglighet och göra det enklare för besökarna att
orientera sig i lokalerna.

regeringen har utsett Statens fastig
hetsverks nya styrelse. Ny ordförande
blir Sten Olsson, ägare av och konsult
inom konsultbolaget Muneris Konsult
AB. Han är även ordförande i kommu
nala fastighetsbolaget Förvaltaren och
har flertalet styrelseuppdrag kopplade
till fastighetsbolag.
Följande personer kommer att vara
ledamöter i styrelsen till och med
2017-12-31:
• Ordförande: Sten Olsson, vd
• Ann-Charlotte Backlund,
stadsantikvarie
• Carita Bäcklund, skogschef
• Eva Carron, länsantikvarie
• Johan Davidsson, chefsekonom.

ENERGIEFFEKTIVT VID
VOKSENÅSEN

SFV DELTAR I
EARTH HOUR
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Livrustkammaren
välkomnar

norges nationalgåva till Sverige

efter andra världskriget, Voksenåsen,
är en kulturspäckad hotell- och kon
ferensanläggning i Oslo. Under 2013
påbörjade Statens fastighetsverk och
Voksenåsen ett gemensamt projekt för
att energieffektivisera den 6 000 kvm
stora anläggningen. Nu har bergvärme
installerats och ett så kallat grönt
hyresavtal, som syftar till minskad
elförbrukning, har tecknats. Tidigare
har Voksenåsen förbrukat cirka
2,5 miljoner kW per år, en siffra som
förhoppningsvis ska halveras.
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TILLVERKA TRADITIONELL
TRÄTJÄRA

snart är det dags att tjära båtar,
bryggor och regntunnor. Trätjära har
goda vattenavvisande och skyddande
egenskaper och har använts som
träskydd på byggnader sedan medel
tiden. Först på utsatta byggnadsdelar,
såsom syllar (marknära balkar), tim
rade knutar och spånklädda tak, men
så småningom på hela träfasader. På
www.sfv.se/sv/bygg-pa-kunskap
visar Statens fastighetsverks förval
tare Mathias Stenström hur man kan
tillverka svart trätjära och göra den
strykbar utan lösningsmedel.

earth hour är Världsnaturfondens,

WWF, globala klimatmanifestation,
där människor, företag och organisa
tioner släcker ljuset under en timme
lördagen den 28 mars 2015 klockan
20.30–21.30. Det är en symbolisk
handling, som görs i syfte att upp
mana världens makthavare att agera
i klimatfrågan. SFV stödjer WWF:s
satsning och släcker fasadbelysning
och lampor på de objekt där vi själva
har kontor och är behjälpliga med
nedsläckning till de hyresgäster
som vill delta.

