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BILAGA 1

FOTON TAGNA FÖRE ÄNDRINGEN

Ovanför den bakersta bänken, på väggen in till förrå-
det, satt en givare för mätning av luftfuktighet.

I förrådet mellan långhuset och vapenhuset fanns 
elcentral och förvaring av diverse bruksföremål och 
städmaterial. På elskåpet satt den lilla styrcentralen 
för mätning av luftfuktighet.

Precis innanför gallret vid 
trappan till predikstolen 
satt också en givare. 
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BILAGA 1

I klocktornet finns tre par ljudluckor av detta slag.

De öppnas manuellt och stängs med enkla hakar som 
fästs i ringar.

Innanför dörren till klocktornet satt en liten elcentral.
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BILAGA 1

FOTON TAGNA EFTER ÄNDRINGEN

Det gamla elskåpet har byggts om och en del funktio-
ner har tagits bort och flyttats till det nya skåpet, DUC, 
som sitter längre in,

Hyllorna som satt på den norra kortväggen har nu 
placerats mot östra väggen istället.

En givare och en maxtermostat har placerats över dör-
ren till förrådet. Den givare som satt runt hörnet har 
tagits bort.

En ny givare har ersatt den gamla, på samma plats vid 
gallret upp till predikstolen. Foto: Svensk Klimatstyr-
ning AB.
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BILAGA 1

I den lilla svarta dosan ovanför psalmbokshyllan i den 
bakersta bänken i norra kvarteret sitter styrfunktioner 
för ljus och klockringning,

En givare och en maxtermostat har placerats över ett 
skåp i sakristian.

Den exteriöra givaren sitter på samma ställe som den 
tidigare, på långhusets östra vägg, norr om vapenhu-
set.

I nischen mellan ytter- och innerdörr till sakristian har 
den lilla vita dosan till vänster i bild tillkommit.
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BILAGA 1

Två av luckorna i tornet har gjorts öppningsbara genom fjärrstyrning.

Luckorna öppnas med små motorer som driver en lång arm 
som sitter i den ena av luckorna. 

Till vänster: I klocktornet finns tre par ljudluckor av detta slag. 
det enda som syns utvändigt är några metallknoppar på den 
vänstra luckan, för fästena till styrarmen.
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BILAGA 1

Åskskyddet har kompletterats i klocktornet med överspän-
ningsskydd vid elcentralen innanför dörren. Ledningarna 
leds ned i marken utanför dörren.

En ny elcentral med säkringar har placerats innanför dörren i klocktornet.
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