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Befattning/tjänst på Kalmar läns museum:
Antikvarie på bebyggelseenheten, tillsvidareanställd
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Specialistområde
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Antikvariska kontroller och medverkan i byggprocesser.
λ
Reveterade byggnader.
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Fyrar.
λ
Byggnadshistoriska utredningar.
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God kännedom om Kalmar län.
Kalmar läns slott och herrgårdar.
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1900-talets villabebyggelse.
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Färgsättning av kulturbyggnader med genomgången NCS-utbildning.
Mycket god kännedom om 1600-talets stenhusbyggande i Kalmar
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