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Inledning
Byggnadsminnet Siggebohyttans bergsmansgård ägs och förvaltas av Örebro
läns museum. År 2021 beviljades fastighetsägaren bidrag till värdefulla
kulturmiljöer.
Under åren 2004-2007 genomfördes omfattande underhåll och restaurering
av byggnaderna på Siggebohyttans bergsmansgård. År 2020 genomfördes
exteriöra arbeten på av några av byggnaderna. Under 2021 har arbetet
fortsatt med att måla fasader, fönster och dörrar på byggnaderna samt
genomföra nödvändiga åtgärder.

Administrativa åtgärder
Fastighetsbeteckning: Siggebohyttan 2:2
Fastighetsägare: Örebro läns museum
Diarienummer: 2021.141
Accessionsnummer: OLM-2021-33 och OLM-2021-35
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Utförda åtgärder
Mangården


Rödfärgning av loftgången och gavlarna med äkta Falurödfärg,
Falu ljus.
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Bättringsmålning av de vita partierna på framsidan (södra sidan)
av byggnaden. Tvättning, skrapning vid behov, bättringsmålning
med linoljefärg. (Lasol NCS1500-N)
Bättringsmålning av fönster på södra sidan, på nedre våningen.
Tvättning, skrapning vid behov, kittning vid behov,
bättringsmålning med linoljefärg. (Lasol NCS1500-N)
Målning av entrédörrar. Tvättning, skrapning vid behov, målning
med linoljefärg. (Lasol NCS S4050-Y30R)

Drängstugan










Rödfärgning av hela byggnaden inkl brandtrappan. Målning med
äkta Falurödfärg, Falu ljus. Rötskadade delar av panelen ersattes
på norra sidan.
Bättringsmålning av de vita partierna på framsidan (östra sidan)
av byggnaden. Tvättning, skrapning vid behov, bättringsmålning
med linoljefärg. (Lasol NCS1500-N)
Bättringsmålning av fönster på östra sidan. Tvättning, skrapning
vid behov, kittning vid
behov,
bättringsmålning med
linoljefärg. (Lasol
NCS1500-N)
Målning av
entrédörrar.
Tvättning, skrapning
vid behov, målning
med linoljefärg. (Lasol
NCS S4050-Y30R)
Målning av
plåtavtäckningar
ovanför entréerna.
Skrapning/borstning
och grundning med
blymönja.
Slutstrykning med
svart linoljefärg.
(Lasol)
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Loftboden



Rödfärgning av loftgången, södergavel och östra sidan med äkta
Falurödfärg, Falu ljus.
Nytt tak över stegen på östra sidan. Rödfärgning med äkta
Falurödfärg, Falu ljus samt ny takpapp.
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Smedjan


Rödfärgning av västra och södra fasaden, målning med äkta
Falurödfärg, Falu ljus.

Trädvårdsplan
En trädvårdsplan för anläggningen har tagits fram. En inventering/plan för
träden utfördes av en konsultfirma, Avancerad trädfällning i Nora. De gjorde
en inventering av varje träd med artbenämning, beskrivning av trädens
status och lämpliga framtida åtgärder. En arkivundersökning genomfördes
också som grund för att komma fram till vilka träd som ska finnas på
anläggningen i framtiden och vilka kompletteringsbehov som finns.

Träd
Två av träden visade sig vid
inventeringen vara i mycket
dåligt skick och en fara då de
var i så dåligt skick. En asp
togs ner invid vägen till
Lindesberg samt en av
lönnarna utanför
drängstugan.

Fruktträden beskars. De har
under många år inte beskurits
utan var i stort behov av
beskärning. De beskars förra
året men eftersom de inte
beskurits på så många år
måste det ske i etapper. År
2020 togs en första del och i
år beskars de ytterligare lite
till.
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