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Byggnadsvårdsdag 4 maj 2019 kl. 11.00-14.00 
 

Klockan 14 börjar ett föredrag om Framtidens smarta 
byggmaterial – lera.  
Bygg och renovera fossilfritt med lera med 
Michael Bergman, ordförande i lerbyggeföreningen. 
 
Föranmäl gärna till föreläsningen som kommer att vara kostnadsfri: 
info@bbviroslagen.se. Alla som kommer på föreläsningen får lerbyggeföreningens 
årsskrift 2018-2019 helt gratis. 
 

ÅTERBRUK och HÅLLBARHET är temat för dagen 

Olika brukstyper - lerbruk, kalkbruk, eldfast lera, kakelugnslera- när och hur ska 
man använda det ena eller det andra? Kalkbruk, lerbruk eller lerklining till grunden? 
Vilket bruk använder man för att reparera en stengrund med? 

- Kakelugnsmakare Peter Sjögren svarar på frågor 
- Ola Lundqvist, från Bygg o Kulturteknik, svarar på frågor om jordkällare kl 12-14. 
- Återbruk- ett flertal begagnade dörrar och fönster till nedsatt pris denna dag. 

Träffa tillverkare och hantverkare -återbruk och hållbara produkter 
• Tormek-slipverktyg som slipar praktiskt taget alla typer av eggverktyg. Mattias från Tormek demonstrerar 

slipverktygen.  
• Smeden Mats Pedersen kommer att ta emot gamla lås som fungerar dåligt. Massor av kammarlås finns också 

att köpa. Mats har ett stort antal nycklar med sig ifall någon saknar nyckel till sitt gamla lås. 
• Vilken pensel ska man använda? Hur vårdar man sin pensel så att den håller i många år. Ägaren till 

Gnestapenseln visar och svarar på frågor kring de handgjorda penslarna. 
• Färgfabrikören Engwall o. Claessons kemist svarar på frågor om linoljefärg och emulsionsfärg. 
• Stikkan- vedspänt i svart gjutjärn. Fabrikören visar hur användbar den är. 
• Roy Johansson visar och säljer många olika modeller av fågelholkar. 
• Träkonstnär John Waldolf visar några av sina verk. 

    Tips på hur du får barnen delaktiga i såpskurningen. 

Vi tar emot stämjärn, hyveljärn, saxar och knivar (ej sågtandade) och även slöa motorsågskedjor 
för slipning. 

Kaffe med dopp kommer att finns. 

Vi lämnar 10-15% rabatt på vissa utvalda produkter, bland annat Falu Rödfärg 
 

Hjärtligt välkomna! 

Linoljesåpa till 
såpskurade golv 

Med stöd från Ros-

lagens Sparbanks Stif-

telser har vi kunnat 

sänka prserna på våra 

kurser och föreläs-

ningar 


