
Byggnadsvårdsdag 29 april 2017 kl. 11.00-14.00

Den 29 april är det byggnadsvårdsdag hos oss på Båt & Byggnadsvård i Roslagen. Tillsammans med
hantverkare från bygden och några av våra leverantörer visar vi olika hantverk, verktyg och material. 

Kaffe med dopp serveras ute eller inne. Vi erbjuder 10-15% rabatt på vissa utvalda produkter. 

Några spännande aktiviteter att titta på och lära sig av

• Att framställa fetved - Gunnar och Joakim Lodin visar rund-
barkning  för  framställning  av  fetved.  Fetved  är  en  naturlig
metod  för  impregnering  av  furu  för  att  få  fram  virke  som
lämpar sig för t ex fönsterbågar och syllar.

• Knuttimring - Timmerman Johannes Pennström visar hur man
knuttimrar. Passa på att ställa frågor om ditt timmerhus.

• Lerklining  -  Lermästare  Johannes  Riesterer  visar  lerklining.
Ställ frågor om lerklining.

• Att bygga en fågelholk - Se hur Roy Johansson tillverkar holkar
för mesar, trädkrypare, ugglor, starar, och fladdermöss. Passa att ställa frågor om fåglar och deras
holkar. Både målade och omålade holkar finns att köpa. 

• Fönsterrenovering - vi visar hur fönsterrenovering går till, val av verktyg, kitt och färg. Passa på att
rådfråga oss om dina fönster. 

• Kakelugnsmakare Peter Sjögren finns på plats för rådgivning. 

Vi slipar dina verktyg. Har du slöa stämjärn, hyvlar, knivar eller saxar? Ta med dem så slipar vi dem (ej
verktyg med sågtandade blad).

Träffa tillverkare

• Träfiberisolering - Per Helander från Woodisol visar och berättar om varför man ska välja träfiber-
isolering

• Vilken pensel ska man använda? Ägarna till Gnestapenseln visar och svarar på frågor kring de hand-
gjorda penslarna

• En  representant  från  Kalmarsands  Oljefabrik  berättar  om  och  visar  hur  man  använder  deras
högkvalitativa linoljor.

• Victor Ingerslev från Speedheater demonstrerar färgborttagning med Speedheater RS och Cobra.
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Bild från Fetvedens vänner

Hjärtligt välkomna!


