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Utbildningar
Approvus

Värmdö kommun

Norsk kulturminnefond

2015
Sakkunnig i kulturvärden (KUL). Certifiering med behörighet K enligt
Boverkets standard BFS 2011:15 KUL 2.
2014
Modernismens färgsättning
2013 till 2014
Antikvarien som byggledare
Byggnadsteknisk dokumentation, skadebedömning och åtgärdsförslag

Kalmar kommun

2008 till 2012
Plan- och bygglagen
Projektledarutbildning
Energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader och kyrkor
Stadsplanering i kulturhistoriska miljöer
ArcGis

Chalmers Tekniska högskola

Göteborgs universitet

2009
Byggnadsvård, ombyggnation och hållbar utveckling, 22,5 hp.
2004 till 2007
Bebyggelseantikvariskt program, 120 hp
Globala städer, 10 hp

Halmstads högskola

Växjö universitet

2005
Franska, 10 hp
2003 till 2004
Tekniskt basår, 20hp
Konst- och bildvetenskap, 10 hp
Kreativt skrivande i svenska, 10 hp

Yrkeserfarenheter
Byggkult – Byggnadsvård
och kulturmiljö

Från 2016
Bebyggelseantikvarie
Företaget erbjuder konsulttjänster till myndigheter, privatpersoner,
föreningar och företag.

Värmdö kommun

2014 till 2016
Kommunantikvarie
Rådgivning till fastighetsägare. Handläggning av remisser på
detaljplaner och bygglov. Kunskapsresurs för plan-, landskaps- och
bygglovsavdelningen. Lokalhistoriska bokcirklar, stadsvandringar och
aktiviteter med byggnadsvårdstema. Energieffektiviseringsrådgivning.

Norsk kulturminnefond

2013 till 2014
Handläggare/byggnadsantikvarie
Norsk Kulturminnefond är en statlig organisation som ger bidrag till
vård av privatägda kulturminnen i Norge. Som handläggare arbetade jag
med handläggning av bidragsärenden för renovering av byggnader,
uppföljning av beviljade byggprojekt, besiktningar och platsbesök samt
rådgivning till allmänheten.

Kalmar kommun

2008-2012
Bebyggelseantikvarie/bygglovshandläggare
Arbetade med stadsplanering, bygglov, tekniskt samråd, färgsättning,
stadsvandringar, rådgivning i kulturhistoriskt intressanta miljöer och
arkitektoniskt känsliga byggnader. Projektledare för kulturhistoriska
bebyggelseanalyser och –inventeringar. Skriftserier, arkitekturguider,
informationsmaterial till KalmarApp, kontaktperson för Kalmar
länsmuseum och Kalmar länsstyrelse.

Rit och Rot Öland

2008 till 2016
Medarbetare
Rit & Rot jobbar med arkitekt- och byggnadsvårdsuppdrag,
landskapsvård samt restaurering av betes-, alvars-, och ängsmarker.
Senaste byggnadsvårdsuppdrag var restaureringen av Vita villan i
Borgholm, stadens första sommarvilla, byggt ca 1880, och som idag
tillhör stiftelsen Drottning Viktorias vilohem. Vita villan genomgick en
restaurering i måleri, snickeri, trädgård, interiör och inredning.

Tanums kommun

2007 till 2008
Bebyggelseantikvarie/bygglovshandläggare
Arbetade med bygglov, byggsamråd, färgsättning, rådgivning,
utstakning av hustomter, tillsyn, kulturhistoriska inventeringar för nya
detaljplaner, hade plats i kulturmiljövårdsgruppen under miljö- och
byggnadsnämnden.

Jönköpings kommun

2007
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljöanalys och bebyggelseinventering av Dunkehallaravinens
kulturlämningar. Dunkehalla i Jönköping är en kvarn- och industrimiljö
med verksamhet från medeltiden till mitten av 1900-talet.

Hjo kommun

2006
Bebyggelseantikvarie
Kulturhistorisk dokumentation, värdering och vårdplan av
Medborgarhuset i Hjo. Ingår i en publikation utgiven av Hjo kommun.

