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Såväl hantverksdagen den 12 april som hönsmarknaden på 
påskafton blev lyckade och välbesökta. Tack till alla be-
sökare och utställare som bidrog till dessa trevliga dagar.  
 
Lördagen den 3 maj är det åter hantverksdag. Denna 
gång blir det inga föreläsningar men vi demonstrerar olika 
hantverk samt ger råd och tips. Du kan se hur man lagar en 
fönsterbåge, hur man målar med äggoljetempera och med 
linoljefärg, hur speedheatern underlättar arbetet med att ta 
bort färg och kitt och hur man stoppar en möbel på 
traditionellt sätt. Vi har hämtat en nedmonterad 1800-tals 
kakelugn från Lohärad och om vi har tur så kommer denna 
att börja muras upp under hantverksdagen. Walle Viking 
kommer att finnas på plats från kl.12 för att informera om 
sina båt- och byggnadsvårdsprodukter samt informera om 
underhåll av träbåtar. Det finns kaffe, bulle och kaka 
 
Vårrustningen av båtarna är i full gång och som alltid 
har vi linolja, tjära och Tonkinois oljefernissa på hyllorna. 
Vi har även börjat ta in Epifanes högkvalitativa fernissor 
och båtlacker. För er med stålbåt rekommenderar vi Intro-
tekniks grundfärg Isotrol, ett yttolerant rostskyddssystem 
som även fungerar på rostiga ytor. Enligt Riksantikvarie-
ämbetets rapport ger den lika bra resultat som oljebly-
mönja på rostiga ytor efter 10 år. Lämpligt för rostskydd 
och underhåll av alla järn- och plåtkonstruktioner. 
Används på kulturhistoriska objekt. Se www.introteknik.se 
för mer information. 
 
Våren innebär även att man kan börja slamfärgsmåla 
boningshus och uthus. Lägsta dygnstemperatur för 
målning är +5ºC. Man ska undvika att måla om det är risk 
för frost under natten. Vi har slamfärg från både Falu 
rödfärg och Kopparbergs pigment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta händer hos oss på 
byggnadsvården 

 
Hantverksdag lördagen den 3 maj klockan 11-15. 
Visning av diverse hantverk, rådgivning och tips. 
Kaffeservering 
 
Smid din egen vindflöjel, kurs den 17-18 maj 
Från skiss till färdig vindflöjel. Vi utgår från enkla 
modeller. Traditionellt eller nyskapande. Plats: Järinge, 
Instruktör: Michael Crisp 
Pris: 1900:- exkl. material 
 
Kurs i lerklining den 14-15 juni 
Under två dagar får kursdeltagarna lära sig om lerbaserade 
byggmaterial, bedöma lera, blanda bruk och lerklina. 
Kursledare: Johannes Riesterer.  
Pris: 1800 kr 
 

Månadens vara 
320 kronor för 10 liter rödfärg från Kopparbergs pigment, 
vårt ordinarie pris är 390 kr. 

 
Innehållet i Kopparbergs pigment kommer raka vägen från 
naturen – järnpigment, vetemjöl, linolja och vatten ger 
träet ett naturligt skydd. 
 

Stortegel 
Vi har fått in ett parti begagnat stortegel som vi säljer för 
10 kronor styck.  
 

Välkommen att besöka oss på 
Båt&Byggnadsvård i Roslagen 


