
 

 

 

 

 

Nu har du som byggnadsvårdsföretagare i Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, 

Halland och Blekinge möjlighet att direktansluta som enskilt företag till 

branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen - BVF! 

Byggnadsvårdsföretagen är en rikstäckande branschförening för alla typer av företag som 

medverkar i vården av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det gäller t.ex. hantverkare, 

byggföretag, antikvariska och tekniska konsulter, arkitekter, byggnadsvårdsbutiker och 

materialproducenter m.fl. Föreningen är bildad av våra 10 medlemsnätverk, men nu öppnar vi 

upp för att erbjuda enskilda företag att direktansluta i län där det saknas en förening som 

organiserar byggnadsvårdsföretag – eller där ett existerande nätverk valt att inte vara 

ansluten. Det här gäller för Jämtland/Västernorrland där Byggnadsvård Mitt valt att stå 

utanför BVF samt Gävleborg, Blekinge och Halland där det i dagsläget saknas föreningar för 

byggnadsvårdsföretag.  



Ansökan om medlemskap ! 
Du blir medlem genom att mejla kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av din verksamhet 

till kansli@byggnadsvardsforetagen.se och meddela att du önskar ansluta till BVF, så fattar 

styrelsen beslut på nästkommande styrelsemöte. Du betalar en låg årlig medlemsavgift samt 

en serviceavgift på 1200:- + moms som är avdragsgill.  

Som medlemsföretag knutet till BVF blir du medlem i Sveriges största branschförening med 

ca 250 byggnadsvårdsföretag i Sverige och du får möjlighet att lära känna många duktiga 

kollegor. Du omfattas av gemensam marknadsföring genom annonser i Byggnadskultur, Gård 

& Torp, Bebyggelsehistorisk tidskrift m.m. Du får också möjlighet att gå BVFs teorikurs 

”Behörig kulturbyggnader”. Vi samlar information om kurser, workshops och seminarier på 

vår hemsida och du får som medlem i BVF ofta rabatt på kursavgifter. 

Vi lägger upp en pdf med kontaktuppgifter samt kort information om ditt företags 

verksamhetsinriktning och naturligtvis länkar vi till din hemsida om du har en sådan. Det 

finns även möjlighet att ha bilder i presentationen av ditt företag. När en besökare på vår 

hemsida klickar på ditt län på kartan öppnas pdf:en i ett nytt fönster där samtliga 

medlemmar i länet listas i bokstavsordning. Gå in på www.byggnadsvardsforetagen.se och 

klicka på Dalarna så ser ni hur det kan se ut. Nedan följer kort information om 

branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen. 

 

Bredare nätverk och samhörighet med kollegor - över stora delar av landet 
Många företagare i byggnadsvårdsbranschen uppskattar kontakterna med kollegor i sina 

regionala nätverk – antingen för samarbete eller bara för att lära känna sina kollegor i 

branschen. Genom BVF får man kontakt även med kollegor i övriga delar av landet, både inom 

samma verksamhetsområde, men också med kollegor med helt andra specialkunskaper. 
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Stärkt bransch-identitet 

 

Genom att bli medlem i BVF bidrar du till att stärka byggnadsvårdsföretagens identitet som 

den största och viktigaste aktörsgruppen inom kulturvården. Byggnadsvården har länge varit 

fokuserad på de traditionella institutionerna som länsmuseerna, länsstyrelserna och 

Riksantikvarieämbetet, men på senare år har företagen blivit mer synliga och tagit mer plats 

och det har blivit tydligt att företagen är den viktigaste gruppen av aktörer som medverkar i 

vården av vårt byggda kulturarv – efter fastighetsägarna och förvaltarna förstås!  

Vi är också den största gruppen sett till antalet yrkesverksamma i branschen. 

Hantverkslaboratoriets branschundersökning 2016 visade att det finns minst 1200 företag 

verksamma inom byggnadsvård som tillsammans sysselsätter drygt 7000 personer! Det är 

viktigt både för oss själva och för andra aktörer att visa att vi finns, att vi är många och att vi 

är professionella och välorganiserade! Genom att använda vår logga i annonser, på bilen och 

i offerter och fakturor, visar vi att vi är en del av en professionell bransch. 

Gemensam marknadsföring 
Att annonsera är dyrt – både för ett enskilt företag och för ett regionalt nätverk. Tillsammans 

kan vi genom BVF ha en enda stor gemensam annons i tidskrifter som Gård & Torp och 

Byggnadskultur som hjälper fastighetsägare att hitta kompetenta byggnadsvårdsföretag i sin 

region. Kartsöksfunktionen på hemsidan leder fastighetsägaren till företag i sin region. 

 



Nyheter på hemsidan & Nyhetsbrev 

Genom nyhets-modulen på hemsidan sprider vi kunskap om aktuell information och 

aktiviteter som rör dig som professionell företagare inom byggnadsvård. Dessutom skickas 

nyhetsbrev ut till alla medlemmar regelbundet – och till externa aktörer som länsstyrelser, 

Riksantikvarieämbetet m.fl. för att sprida kännedom om BVF och dess medlemsföretag. 

 

. 

Avtalsmallar och Bas U/P-mallar m.m. 
Det som utarbetats i vissa nätverk, kommer alla andra nätverk till del genom BVF, t.ex. i form 

av anpassade avtalsmallar och mallar för arbetsmiljöplan. 

 



Kompetensutveckling – samlat utbud  
I kalendariet på hemsidan lägger vi in de kurser vi själva ordnar eller får kännedom om och på 

så sätt får du en god överblick över möjligheter till kompetensutveckling i form av seminarier 

och workshops. Här finns också länkar till detaljerad information om aktiviteterna.  

Hantverkslaboratoriet ger ofta rabatt på kursavgifter till BVFs medlemsföretag. 

 

Demokratisk uppbyggnad och god regional förankring 
Vi bestämde redan från början att Byggnadsvårdsföretagen ska vara nätverkens och 

företagens förening och ingen toppstyrd organisation. Vi har därför den ordningen i 

stadgarna att samtliga nätverk som är med i BVF har en ordinarie ledamot och en suppleant i 

styrelsen. Härigenom säkerställer vi både bra förankring i alla våra medlemsnätverk och ett 

starkt engagemang för alla regioner. Det har funkat fint så här långt.  

 



Möjlighet att driva viktiga frågor 
Det är svårt för ett enskilt företag och även för en regional förening att driva frågor, men 

tillsammans i BVF blir vi starka och på sikt hoppas vi bli en viktig aktör inom byggnadsvården. 

Vi har ända från början planerat för att bli en samtalspartner till Riksantikvarieämbetet och 

kanske på litet längre sikt gå in i samhällsdebatten och argumentera i frågor som är viktiga 

för våra medlemsföretag och vår bransch, t.ex. utbildningsfrågor. 

 

 

Ansök om medlemskap nu! 
Bli med i vårt branschsamarbete genom att ansöka om medlemskap i BVF! 

Mejla kontaktinformation samt några nyckelord som beskriver ditt företags verksamhet. 

Skicka gärna med ett par bilder och länk till din hemsida! Mejla till Henrik Larsson på 

kansli@byggnadsvardsforetagen.se  
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