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Inledning
Byn Smedsbo ligger i ett öppet jordbrukslandskap. Fastighetsägarna har sökt bidrag för
upprätning av timmerstomme, byte av syllstock samt rekonstruktion av tandlist på
dörröverstycke på ett magasin inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns projekt
Utvald miljö.
Länsstyrelsen beviljade bidrag med 14 300 kr till åtgärderna i beslut med dnr 2011-1914. För
antikvarisk medverkan samt sammanställande av rapport svarade Västmanlands läns museum
genom antikvarie Sara Bäckman. Ärendet innefattade endast slutbesiktning.

Fastigheten ligger i Munktorp socken. Aktuell byggnad är markerad med röd pil. Utdrag ur
digitala fastighetskartan 2004.

Bakgrund
Aktuell byggnad är ett sädesmagasin beläget i utkanten av byn Smedsbo. Ursprungliga
konhuggna grundstenar fanns kvar men efter att byggnadens konstruktion börjat luta har en
provisorisk grundläggning på järnvägsslipers ordnats. Den västra syllen var uttjänt och
behövdes bytas. En dörrdekoration bestående av en dörrlist med tanddekoration har trasig.
Byggnaden har fått en takomläggning under tidigare år.

Byggnadsvårdsåtgärder
-

Byte av västra syllstocken mot åker. Ny syll i dimension lika befintlig i en längd
monterades i samband med lyft av byggnaden.
Dränering har gjorts runt byggnaden för att leda bort regnvatten.
Återställande av ursprungliga stenplintar. Efter att byggnaden lyfts har halva oljefat
med betong grävts ner som grundläggning för stenplintarna.
Återställande av dörrdekoration på norra dörren. Dekorationen gjordes i trä i utförande
lika den tidigare och tjärats svart.

Resultat
Renoveringen har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk
synvinkel.
Bilder efter åtgärderna

Nybytt syllstock på västra sidan, Vlm_kmvSB-85. Uppresta stenplintar, Vlm_kmvSB-849

Magasinet efter åtgärder, Vlm_kmvSB-854.

Ny tandlist monterades, Vlm_kmvSB-848
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