Nyhetsbrev mars 2014
Nätverket för Båt&Byggnadsvård i Roslagen

I Roslagen har möbelmåleri förekommit från 1700-talet till
mitten av 1800-talet. De målade uppländska möblerna är
inte signerade utan man hänför i stället målarna till olika
grupper, som t. ex. Rosmästarna och Mästare med flammande tulpaner. Det finns ett stort antal målade ståndskåp,
skänkskåp, kistor och skrin som är målade med rosor och
flammande tulpaner. Vi vill gärna sprida information om
dessa uppländska skåp och har därför några skåp till beskådan och försäljning hos oss.
Våren är tidig i år och det är dags att se över tågvirket till
båten. Lördagen den 29 mars visar Gösta grunderna i tagling och splitsning. Ta med din gamla lina eller bara kom
och öva hos oss.
Under våren kommer vi att ha Hantverksdagar lördagen
den 12 april samt lördagen den 3 maj. Då kommer några
av våra leverantörer att demonstrera sina produkter och vi
kommer även ha några 30-minuters föreläsningar. Mer om
programmen kommer att läggas ut på hemsidan.
På påskafton har vi hönsbytardag. Men det går också bra
att bara komma och titta på de vackra hönorna och de söta
små kycklingarna som kommer att finnas hos oss på påskafton mellan kl 11-14. Påskkäringar flyger omkring, vi
målar på ägg, och blåser ur ägg. Det kommer att dofta gott
inte bara av tjära utan även av nygräddade våfflor med
nybryggt kaffe.
Bygg sunt - använd naturliga och sunda material
• Hur väljer man sunda material och vilka material bör
man se upp med?
• Fuktspärra badrum utan miljögifter
• Presentation av olika huskonstruktioner
• Exempel på ekoprofilerade husprojekt
För att få svar på allt detta har vi bett Cathrine Bülow,
webbredaktör och ansvarig utgivare för ekobyggportalen
att föreläsa hos oss torsdagen den 24 april. Cathrine har ett
mångårigt intresse för ekologiskt byggande. Hon har studerat arkitektur, biologi, miljövård och hållbar stadsplanering. En av Cathrines hjärtefrågor är kopplingen
mellan hälsa och byggande/boende.

Båt&Byggnadsvård i Roslagen
Gamla Väsbyvägen 5
761 92 Norrtälje

Månadens vara
En liter kokt linolja från Claessons trätjära för 65 kr. (ordinarie pris 104 kr). En liter rå linolja för 55 kr (ordinarie
pris 98kr). Det låga priset gäller månaden ut.

Kostnad för färgbrytning
Sommaren 2013 skaffade vi utrustning för att kunna bryta
linoljefärg i olika kulörer. Det spred sig snabbt att vi hade
denna tjänst och tillströmningen var stor. Vi bryter för
hand med äkta linoljefärg, d.v.s. inte med syntetiska brytpastor. Det kan vara ett tidsödande jobb och det är inte
säkert att vi alltid kan göra det på en gång. Från den 1 januari kostar det 50 kr att få en linoljefärg bruten i önskad
kulör.

Detta händer hos oss på byggnadsvården
Lördagen den 29 mars klockan 15-17
Gösta Ulvfot visar grunderna i tagling och splitsning. Vi
diskuterar olika tekniker och verktyg och du får tillfälle att
pröva på bl. a. lagd och sydd tagling samt ögon- och kortsplits på slaget tågvirke.

Temaföreläsningarna kostar 75 kronor inklusive kaffe och
kaka. Medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen
betalar 65 kronor. Alla är välkomna!
Lördagen den 12 april - Hantverksdag
Påskafton, lördagen den 19 april kl 11-14
Hönsbytardag, servering
24 april kl 18.30-20.30 - Bygg sunt
Temaföreläsning med Cathrine Bulow
Välkommen att besöka oss på
Båt & Byggnadsvård i Roslagen
www.bbviroslagen.se
tel 0733-186 231
mail info@bbviroslagen.se
hemsida www.bbviroslagen.se

