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100 000 kronor ska hjälpa till att rusta upp det gamla
tegelbruksmuseet
Med hjälp av 100 000 kronor från kommunen ska Bjersunds tegelbruksmuseum få ett
ansiktslyft. Men hembygdsföreningen har en lång lista på saker som behöver ordnas och
pengarna räcker inte till allt.

Birgitta Knutsson, vice ordförande i Lomma hembygdsförening, med en bit trä
som murknat och trillat från klocktaket ner på marken. Bild: Johanna M Karlsson
I många år har Lommas hembygdsförening kämpat för att få kommunens hjälp att rusta
upp tegelbruksmuseet vid Långa längan i Bjärred. I måndags förra veckan kom så en
person från fastighetsförvaltningen ut för en besiktning och bytte genast ut några trasiga
stuprör.
Kommunen äger det gamla nedlagda tegelbruket och är de som ska ta hand om stora
renoveringar och utvändig upprustning. Hembygdsföreningen tar hand om insidan av
husen och ordnar evenemang med bland annat konstutställningar och loppisar.
Förutom de bytta stuprören har föreningen nu fått besked om att kommunen har avsatt
100 000 kronor som ska användas för mindre uppiffningar. Bland annat ska köket målas
om men en färgtyp som är mer tidsenlig med huset (den gröna färg som sitter där idag är
en plastfärg).
– Räcker pengarna ska de göra vid fönstren också, säger Jan-Åke Kristoffersson,
byggnadsansvarig i hembygdsföreningen.
Föreningen har en hel lista på andra saker som också behöver ordnas. De skulle bland
annat vilja ha en toalett som besökare kan använda, en toalett, taket som skyddar den

lilla klockan som hänger utanför tegelmästarbostaden faller i bitar och behöver bytas ut
och hängrännorna på det långa torkhuset behöver rensas regelbundet.
– Vi önskar såklart att vi skulle få mer hjälp av kommunen. Jag tror inte riktigt att de
förstår hur mycket det här stället är värt, säger hembygdsföreningens vice ordförande
Birgitta Knutsson.
– Men nu är vi i alla falla glada att de hjälper oss med det här, säger Jan-Åke
Kristoffersson.

