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KOM OCH FIRA MED OSS
Den 22 november är det 2 år sedan vi startade verksamheten. Det har varit två oerhört roliga och stimulerande år! Alla trevliga personer som har besökt oss
har givit uppmuntran till att satsa på det vi tror på och
brinner för, nämligen byggnadsvård och båtvård i alla
dess former.
Vårt tvåårsjubileum kommer att firas med flera trevliga inslag såsom musikunderhållning, ljusstöpning,
smide, honungsförsäljning, jubileumsrabatter. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Linisoleringsskivor, lindrev, luftspärrpapper.
Detta finns nu hos oss.
Isoleringsmaterial kan indelas i tre huvudgrupper efter de
råvaror de är tillverkade av: växtfiber, mineral och olja.
Att isolera sitt hus med någon typ av växtfiber, som till
exempel lin, har många fördelar. Linet har förmågan att ta
upp den fukt som bildas och sedan avge den snabbt och
effektivt när omgivningen blir torrare. Konventionella
isoleringsmaterial tar inte åt sig fukt, vilket gör att fukten i
stället kondenserar på omgivande material. För att förhindra detta kläs huset in i tät plast så att den fukt som
alltid bildas i ett hus inte ska kunna tränga ut och kondensera mot byggmaterialen. En diffusionsöppen konstruktion
med linisolering transporterar i stället bort fukten med ett
sundare inomhusklimat som följd.
Isolerförmågan är i stort sett densamma som mineralullens
och cellplastens, men linets höga värmelagringsförmåga
bidrar dessutom till att skapa ett jämnare inomhusklimat.
Den är behagligare att arbeta med än mineralullen och
avger inga emissioner.
Linisoleringen är baserad på förnyelsebara råvaror. Den
kräver även betydligt mindre energi under tillverkningen
än de minerallulls- och oljebaserade produkterna, vilket
medför en avsevärt lägre miljöbelastning.

Båt&Byggnadsvård i Roslagen
Gamla Väsbyvägen 5
761 92 Norrtälje

Detta händer hos oss på
byggnadsvården
Kurs i fönsterrenovering
Lördagen den 15 nov kl. 11.00-16.30
Kursledare: Gösta Ulvfot, Karin Westberg, Hans Kallin
För mer info se vår hemsida, www.bbviroslagen.se

Smideskurs för nybörjare
Under två dagar får deltagarna lära sig grunderna i traditionellt smide hos konstsmeden Max Persson i Rimbo.
Kursen hålls vid följande tre tillfällen under hösten:
20-21/9, 4-5/10, 11-12/10. Se mer information på vår hemsida, www.bbviroslagen.se

Möbeltapetsering för nybörjare
Lördagen den 25 okt och söndagen den 26 oktober
Kursledare: Tapetseraren i Gräddö Mats Landin
Klockan 9.30-16.00 båda dagarna
För mer info se vår hemsida, www.bbviroslagen.se

Kalkfärg, kasseinfärg och tempera
Fredagen den 14 november
Kursledare: Arja Källbom, byggnadsantikvarie, restaureringsmålare, certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Kursen omfattar teori och praktik.

Under november kommer Tom Granath att hålla kurs i
limfärg och schablonmålning, marmorering och ådringsmålning.

Öppettider
Onsdag, torsdag, fredag 14-18, lördag 10-15.
Vi finns ofta på plats även måndagar och tisdagar. Det är
bara att ringa 072 5851843 och fråga.
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