Nyhetsbrev mars 2013
Nätverket för Båt&Byggnadsvård i Roslagen
Kung Bore håller kvar sitt grepp om Roslagen, men
vi på Båt&Byggnadsvård laddar för fullt för den
annalkande våren då många vill sätta igång att
vårrusta sina båtar och sina hus. Vi har fyllt på vårt
lager med diverse produkter för träbåtar, bland annat
Le Tonkinois och Epifanes fernissa. Hela sortimentet
finns på vår hemsida.
För att kunna tillmötesgå våra kunders önskemål om
flera kulörer på linoljefärg kommer vi inom kort få
hem utrustning för att bryta färg. Vi kommer också
att kunna erbjuda en mängd olika kulörer och
blandningar av äggoljetempera.
Vi är nu återförsäljare för såväl lin som hampa och
intresset för att isolera hus med dessa material har
varit stort de sista månaderna.
Vi kommer inom kort ha en sida med begagnat på vår
hemsida och en sida med frågor & svar samt med tips
och råd.
Den 3 och 4 maj kommer vi att finnas på Expo
Roslagen och vi hoppas förstås på många
intresserade besökare.

Temakvällar
Vårrustning av träbåtar. Medlemmar från
Föreningen Allmogebåtar ger tips och råd.
11 april 2013 kl. 19:00

Kurser
Det är nu hög tid att anmäla sig till vårens intressanta
kurser. Du kan anmäla dig till info@bbviroslagen.se
eller direkt i affären.
Gärdesgårdsbygge
19, 20, 21 april, Gunnar Lodin. För kursbeskrivning,
se hemsidan www.bbviroslagen.se
Målning med äggoljetempera
lördagen den 11 maj kl.10.00 -16.00
Smideskurs
11-12 maj, Max Persson.
Fönsterrenovering (praktisk del)
25 maj, Per Lundqvist
Vi planerar även att i höst genomföra en kulturresa i
Roslagen där vi besöker intressanta platser och
byggnader.
Vi lägger till nya kurser och temakvällar så fort vi
kommer på något bra och intressant. Om du är
intresserad och vill hålla dig uppdaterad om vår
kursverksamhet bör du regelbundet besöka vår
hemsida, www.bbviroslagen.se.

Påskafton

En byggnadsvårdares och timmermans vardag,
Ola Lundqvist berättar.
18 april 2013 kl. 19:00

Öppet hus med flera aktiviteter

Knop, stek och splits, rätt knop vid rätt tillfälle
Per Ringhagen.
25 april 2013 kl 19:00

Lasse Jäger visar renovering av träbåtar, Mats Landin
syr kapell och Gertrud Thames målar med
äggoljetempera.

Entréavgiften för temakvällarna är 75kr, 65 kr för
medlemmar i Svensk Byggnadsvårdsförening. Kaffe
och bulle ingår. Alla är välkomna, och ingen
föranmälan krävs.

Korvgrillning och överraskningar för barnen!

klockan 10-14

Välkommen!

