
Nyhetsbrev september 2012 
Nätverket för Båt&Byggnadsvårdscentrum i Roslagen 

 
Stort tack till alla er som deltog i det inspirerande mötet i Vreta den 14 augusti!  

 

 

Invigning 
av Båt&Byggnadsvårdscentrum 

lördag den 24 november 2012 

i Vreta 
 

Vad är på gång  
Tack vare pengar från Leader 
UROSS(Utveckla Roslagen och 
Stockholms Skärgård) -

Jordbruksverket-  har vi fått möjlighet 
att fortsätta att driva projektet med ett 

Båt&Byggnadsvårdscentrum i Roslagen. 
Lokalen ligger i Vreta intill E18. 
Roslagens byggnadsvård har just flyttat 

in sin snickeri-och målarverkstad i den 
vänstra delen av lokalen. Lokalen i 

Vreta är uppdelad i tre lokaldelar. I den 
mittersta delen pågår inredning av en 

butik. I den högra delen erbjuds 
företagare att ställa ut produkter eller 
på annat sätt marknadsföra sin 

verksamhet. Där kommer även finnas 
en kaffehörna och rådgivning samt 

litteratur. 
 
I mitten av september lämnade Johnny 

Rosén sitt uppdrag som projektledare 
för Båt&Byggnadsvårdscentrum i 

Roslagen. En ny projektledare och 
arbetsgrupp tillsattes omgående för att 
inte tappa fart utan att hinna utföra allt 

som tidigare planerats inför invigningen 
i november.  Arbetsgruppen får 

värdefull hjälp av båt-och 
byggnadsvårdskunniga personer i vårt 
nätverk. 

 
Vår hemsida www.bbciroslagen.se är 

snart på plats. Den kommer naturligtvis 
att byggas på under de kommande 
månaderna. 

 

Vad har ni för önskemål om 

produkter i butiken? 
Eftersom vi öppnar butiken under den 
första vintermånaden är vår  

tanke att starta med ett mycket blandat 
sortiment där utomhusprodukter inte 

kommer ta alltför stor plats. Vi är 
naturligtvis mycket tacksamma om ni 
kan ge oss förslag på vad just ni skulle 

önska att det finns i butiken.  

 

Temakvällar 
Torsdagen den 22 november anordnar 

vi den första temakvällen. Det är Sören 
Holmström som kommer att tala om 

”Linolja, Trätjära & Roslagsmahogny – 
Egenskaper och användningsområde” . 
Kostnad inklusive kaffe och kaka:50 

kronor.   
 

Arbetsgrupp 
Aina Öman, (projektledare) 0733-186231 

Mats Landin, 070-5329208 
Gertrud Thames, 0707-533854 
 

Aina, Gertrud och Mats hoppas på 
ett fortsatt stort engagemang från 

er alla i nätverket för 
Båt&Byggnadsvårdscentrum i 

Roslagen. Vi tar tacksamt emot alla 
frågor och förslag gällande 

Båt&byggnadsvårdscentrum i 
Roslagen!   

 

 
Välkomna till temakvällen och till 

invigningen 
önskar Aina, Gertrud och Mats 

 
 

 

http://www.bbciroslagen.se/

