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Ringamåla Hembygdsförening äger en äldre hembygdsgård, som består av mangårdsbyggnad, ladugård, 

brygghus och ängslada. Gården köptes från kommunen för ca 15 år sedan och nu har ett stort behov av 

underhåll uppstått. 

 
Under denna tid har också många gamla saker i form av jordbruksredskap, möbler, bruksföremål, etc skänkts 
till hembygdsföreningen. Även ett litet skomakeri och en vandring har skänkts.  
De flesta av dessa saker är bara inställda i lokalerna utan någon egentlig ordning. 
 
För att bringa ordning i ovanstående krävs att lokalerna städas upp och renoveras/görs i ordning. Syftet med 
detta är att göra denna gamla miljö, med gammal inredning och äldre bruksföremål mera tillgänglig för 
allmänheten, så att man kan uppleva hur man levde och försörjde sig förr i tiden. Då uppstår möjligheter att 
öppna dessa lokaler för visning under exempelvis söndagar under sommarhalvåret, samt möjlighet att även 
ta emot skolklasser och andra grupper för visning. 
 
Tanken är att driva detta som ett projekt som löper på 4 år (2019-2023), där medlemmarna ställer upp med 
många ideella timmar. 
 

På följande sidor har föreningen gjort en sammanställning över vad man anser behöver göras. 

.1  Mangårdsbyggnad   sid 2 

.2  Ladugård    sid 4 

.3  Kostall/foderlada/höslinne  sid 5 

.4  Brygghus    sid 6 

 

Sammanställning kostnader och timmar 

 Kostnad i kr (inkl. moms) Ideella timmar 

Mangårdsbyggnad 91 000 176 

Ladugård 49 200 384 

Brygghus 8 400 68 

Kostall o foderlada 283 000 80 

Projektledning ÅW och resor 5 000 200 

Arbetsledning 40 000 50 

Ekonomi/adm. 6 000  

Resor, skolbuss 23 055  

Totalt 505 655 958 

 

 

  



Ringamåla Hembygdsförening                                     rev.2019-07-28 

Kostnarenovering2019-23 rev. 2019-07-28                                                           2 (6) 

1 Mangårdsbyggnad 

Handikappanpassad/gåvänlig utetrappa på västersidan. Befintlig stentrappa är farlig och svår att gå på i dag. 

Men denna stentrappa får ej förstöras. Därför byggs en trätrappa ovanpå. Se bilder nedan.  

Material till trätrappa: 7 000 kr 
Bygga o montera 40 tim  * 450 kr = 18 000 kr 

  
Mangårdsbyggnad, långsida mot öster                         Befintlig stentrappa, långsida mot väster 

Köket är väldigt nedslitet och är idag inte anpassat för att kunna ta emot gäster till hembygdsgården. Syftet 
med renoveringen är inte att kunna laga mat där, utan att kunna ta dit mat och värma och kunna servera på 
ett bra sätt. Dessutom måste renovering göras varsamt så att den gamla stilen i köket behålls. För ena 
innerväggen planeras att plocka fram och synliggöra den gamla plankväggen. Dvs inga tapeter där. 
Ytterdörren i köket är väldigt dålig och även ytterdörren på andra sidan behöver en viss renovering. 
 

  
Så här ser köket ut i dag 

3 stycken hurtsar, 3 bänkskivor i ek, ny spis(i gammal stil), tapeter, väggskivor behöver införskaffas, samt 

omdragning av gamla elledningar. 

3 st hurtsar   7 000 kr 
3 bänkskivor   3 000 kr 
Spis   10 000 kr 
Gips el tretex skivor  2 000 kr 
Spik, skruvar, beslag, etc  1 000 kr 
Tapeter   2 000 kr 
Färg   1 000 kr 
Omdragning av el (gammal stil) 9 000 kr  (material 4 000 kr o arbete 5 000 kr) 
Ny ytterdörr   25 000 kr    (Totalt 60 000 kr) 
 
Rivning o förberedelser  24 tim  ideellt arbete 
Snickerier o ombyggnad  64 tim  ideellt arbete 
Rengöra, skrapa o måla om taket  24 tim ideellt arbete 
Spackla, slipa, måla, tapetsera 32 tim ideellt arbete 
Järnspis, putsa o fixa till    8 tim ideellt arbete 
Murstock, ny puts o målning  16 tim ideellt arbete 
Montering ny ytterdörr     8 tim ideellt arbete (totalt 176 tim) 
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Övervåning 
Här behövs inga större renoveringar, men däremot är belysningen i dag undermålig. Ny belysning bör sättas 
upp, så att de föremål och ting som finns där kan beses av besökande. Även här bör belysning vara i gammal 
stil. 
 
Material och arbete för el    6 000 kr (material 2 500 kr o arbete 3 500 kr) 
 
 
Total kostnad mangårdsbyggnad 91 000 kr 
Totalt antal ideella timmar  176 tim  
 
 
  



Ringamåla Hembygdsförening                                     rev.2019-07-28 

Kostnarenovering2019-23 rev. 2019-07-28                                                           4 (6) 

2 Ladugård, utv. 

  
 

Ladugården är ganska dålig utvändigt och fasaden behöver renoveras och bättras enligt följande 

Fasad söder 
Ny vattbräda, ny locklist, ny panel på en dörr, renovering underdel på övriga dörrar, nya fönsterfoder, 
omkittning fönster, omspikning av en hel del panelbrädor. 
 
Vattbräda  1 600 kr 
Locklist  3 000 kr 
Fönsterfoder     300 kr 
Beklädnad dörrar    400 kr   (totalt 5 300 kr) 
 
Fasad väster 
2 nya fönster, nya fönsterfoder, nya vindskivor, omspikning av en hel del panelbrädor, byte av några 
panelbrädor. 
 
Ställning  4 000 kr   (avser runt hela huset) 
Vindskivor     500 kr 
Locklist  2 000 kr 
Nya fönster 2 st 4 000 kr 
Renovering 2 fönster 2 000 kr  
Fönsterfoder     200 kr 
Panel     500 kr   (totalt 13 200 kr) 
 
Fasad norr 
Ny mockedörr 
På halmladan behövs en ny dörr, lite ny panel, nya vindskivor. 
 
Ny mockedörr + gångjärn    400 kr 
Fönsterfoder     200 kr 
Panel + panel till dörr 2 300 kr   (totalt 2 900 kr) 
 
Fasad öster 
Nya fönsterfoder, nya vindskivor, ny panel på underdelen. 
 
Knutbrädor     500 kr 
Locklist  2 000 kr 
Fönsterfoder     200 kr 
Panel  4 600 kr   (totalt 7 300 kr) 
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Belysning inomhus (ej kostallet) 
För att möjliggöra visning krävs en bättre belysning än vad som finns i dag.  
Uppsättning av några ytterligare lampor 7 000 kr  (material 3 000 kr o arbete 4 000 kr) 
 
Utställningsrum (Östra delen) 
Eventuellt behöver detta rum kläs med någon sorts panel-råspont för att kunna användas som visningsrum. 
Dessutom görs en öppning i väggen ut till logen. 
Råspont ca 50 kvm  6 000 kr 
 
Målarfärg hela ladugården                         7 500 kr 
(rödfärg, tjära och vit färg) 
 
Material ladugård utv, , totalt: 49 200 kr 
 
Arbete ladugård 
Snickerier   240 tim 
Städning o tömning    24 tim  ideellt arbete 
Målning rödfärg ca 400 m2  100 tim  ideellt arbete 
Målning tjära o vitt     20 tim ideellt arbete  (totalt 384 tim) 
 
 

3 Kostall och foderlada 

  
 

Arbetet för att återställa kostallet och foderladan i ursprungligt skick bör utföras av entreprenör som är 
kunnig inom detta område. Några offerter på detta är ännu ej begärda. 
Nedan följer vår egen uppskattning av material och arbete. Gjord tillsammans med snickare. 
 
Arbete kostall o foderlada 
Snickerier kostall   250 tim  * 550 kr   137 500 kr 
Snickerier foderlada     70 tim  * 550 kr                       38 500 kr 
Snickerier nytt tak över kostall o foderlada    100 tim * 550 kr                        55 000 kr 
(Blir också golv till höslinnet) 
Golv kostall        50 m2 * 200 kr                      10 000 kr 
Golv foderlada      30 m2 * 200 kr                        6 000 kr 
Tak/golv kostall + foderlada      100 m2 * 150 kr                    15 000 kr  
Trappa upp till höslinnet       3 000 kr   
Belysning (Material + arbete)       7 000 kr  
Förstärkningar, reglar, etc        8 500 kr 
Spik, skruv, etc    2 500 kr   (totalt 283 000 kr) 
 
Utrensning o städning kostall, foderlada o höslinne     80 tim ideellt arbete    
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4 Brygghus 

  
 Brygghus                                                                                Vandring 

Fasad 
Ny vattbräda på södersidan, nytt fönster på södersidan, några nya panelbrädor på gavlar och norrsidan, ny 
locklist, nya vindskivor, nya takfotsbrädor. 
 
Vattbräda       -          (med i kostnad för ladugård) 
Spik, skruv, etc      -          (med i kostnad för ladugård) 
Locklist     400 kr 
Panel  1 200 kr 
Nytt fönster 1 st 2 000 kr   
Renovering 2 fönster 2 000 kr  
Takfot, vindskivor    800 kr   (totalt 6 400 kr) 
 
Målarfärg brygghus                         2 000 kr 
(rödfärg, tjära och vit färg) 
 
Material, brygghus, totalt: 8 400 kr 
 
Arbete brygghus 
Snickerier     24 tim  ideellt arbete 
Målning rödfärg ca 100 m2    24 tim  ideellt arbete 
Målning tjära o vitt     12 tim ideellt arbete   
Rengöra o tjära vandring      8 tim ideellt arbete   (totalt 68 tim) 
 
 
 
 
Detta dokument är framtaget på uppdrag av styrelsen i   
Ringamåla Hembygdsförening 2019-07-28 
 
Av 
Tore Bengtsson (tel 0454 325153 el 0705 341534) 
Nils-Erik Svensson (tel 0454 325058 el 0705 895724)  


