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Höstens alla vackra färger börjar försvinna och det är 
dags att lysa upp novembermörkret med tända 
stearinljus. Under den mörka årstiden kommer vi att 
ha temaföreläsningar på lördagseftermiddagar kl 15-
17 istället för som tidigare på torsdagar. 
 

Under oktober genomfördes en uppskattad studieresa 
till de förnämsta redargårdarna på Björkö, där del-
tagarna träffade ägarna som berättade om reno-
veringarna av husen. Vi kommer under våren fort-
sätta ordna studieresor till intressanta platser.  
 

Samma helg som studieresan ägde rum genomfördes 
den första kursen i renovering och underhåll av jord-
källare, en kurs som initierats av Länsstyrelsen. Det 
finns ett stort antal gamla jordkällare i Roslagen och 
intresset att bevara dessa ökar. I kursen deltog även 
yrkesmän, som efter denna kurs känner sig mer redo 
att hjälpa till med renoveringsarbeten av jordkällare. 
  
Intresset för att måla med äggoljetempera växer och 
vi målar nu upp väggar och bockbord i olika kulörer 
på vår övervåning för att på en större yta visa upp 
olika kulörer och äggoljetemperans struktur och 
känsla.  
 
Nu när årstiden inbjuder till inomhusarbeten kan det 
vara dags att måla om inne. Därför har vi bestämt 
”Månadens vara” till linoljefärg för inomhusmålning. 

Månadens vara 

Invändig linoljefärg från Engwall o Claesson för 290 
kronor så långt lagret räcker. Ordinarie pris 345:-/l 
för blank och 321,25 för matt.  

 

Tapetupprop 

Det finns en mängd fantastiska gamla tapeter här i 
Roslagen och vi vill därför uppmana alla er som har 
gamla tapeter att lämna in en bit till oss. Märk den 
med ert namn och varifrån den kommer Lämna gärna 
andra intressanta uppgifter kring tapeten. Vår för-

hoppning är att genom denna insamling ta reda på 
vilka tapeter som är speciellt vanliga i vår trakt. Vi 
kommer naturligtvis låta er alla inspireras av denna 
samling som kommer att finnas hos oss. 

Julmarknad 

Välkomna till vår julmarknad lördagen den 30 no-
vember klockan 10-15 och söndagen den 1 december 
klockan 11-15. 

Vi kommer bland annat ha försäljning av julgranar. 

 

Temaföreläsning lördagen den 16 
november kl 15-17  

Lera som byggmaterial  
- med fokus på lerklining 

Föreläsare är Johannes Riesterer, utbildad möbel- och 
inredningssnickare, lerbyggare och ugnsmurarmästare. 
Johannes var 1998 med och grundade firman Svenska 
Jordhus som han nu driver ensam. Företaget är speciali-
serat inom lerbygge och finska massugnar. I arbetet 
spelar den ekologiska aspekten en stor och viktig roll. 
Material och konstruktioner väljs efter kriterier som 
gynnar den yttre och inre miljön. Med naturnära bygg-
material som till exempel lera, tegel och trä skapas en 
trivsam, hälsosam och vacker boendemiljö med hög 
levnadsstandard, som även uppfyller kraven på ett mo-
dernt boende. 

Entréavgiften för temaföreläsningarna är 75 kr och 
65 kr för medlemmar i Svensk Byggnadsvårds-
förening. Kaffe och bulle ingår. Alla är välkomna! 

Många hälsningar från oss på Båt&Byggnadsvård i 
Roslagen. 

Aina Öman, Gertrud Thames, Mats Landin och Gösta 
Ulvfot 

www.bbviroslagen.se    tel: 072 5851843 


