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Sommaren har för de flesta bjudit på ett underbart 
väder med sol och värme. För oss på 
Båt&Byggnadsvård (BBV) har sommaren inneburit  
en stor ökning av antalet besökare. Dessa har även 
kommit utanför våra öppettider när vi ändå har varit i 
verkstaden och arbetat med fönsterrenovering och 
annat. 
 För att få större verkstadsyta på undervåningen hyr 
vi sedan 1 september även övervåningen - ett riktigt 
lyft! Där uppe kommer vi även att bjuda på nya 
överraskningar.  
 
Under sommaren har vi tagit in alltfler begagnade 
dörrar och fönster. En del av dessa finns på vår 
hemsida under fliken begagnat. 
Vi har fått in ett stort lager med spik, som vi säljer till 
ett mycket bra pris under september och oktober. 
 
  
 

Temakvällar 

Sittmöbelns historia - från antiken till IKEA  
presenteras av tapetserare i Gräddö Mats Landin 

12 september 2013  

Växtbytarkväll  
samt föredrag om Äldre köksväxter i odling på 

nytt  
19 september 2013 

Kvällens föredragshållare är Matti Wiking Leino, 
författare till boken Klint Karins kålrot och Mor 

Kristins böna – 
om fröuppropets kulturarv  

Ta med växter som du vill byta mot någon annans 
växt. 

Entréavgiften för temakvällarna är 75kr, 65 kr för 
medlemmar i Svensk Byggnadsvårdsförening. Kaffe 

och bulle ingår. Alla är välkomna, och ingen 
föranmälan krävs.

 

Kurser 

Det är nu hög tid att anmäla sig till höstens 
intressanta kurser och studieresa. Du kan anmäla dig 
till info@bbviroslagen.se. 

 

Tapetserarkurs 
fem onsdagar i oktober och november 

Kursavgift 1.650 kr 
Kursbeskrivning finns på www.bbviroslagen.se 

Renovering och underhåll av jordkällare     
med Per Zackrisson, byggnadsvårdare sedan 20 år och driver 
företaget Svensk Byggtradition. Brett intresse för 1800-talets 

teknik   
12oktober (kl.13-16)och 13 oktober (kl.9-14)  

Kursavgift 1.050 kr. Kursbeskrivning finns på 
www.bbviroslagen.se 

Studieresa till de förnämsta redargårdarna på 
Björkö . Ägarna berättar om sina renoveringar.     

Unikt tillfälle ! 
12 oktober kl. 9-17 

För närmare information ring Johnny Rosén 
0705215603 

Smideskurs 
hos konstsmeden Max Persson i Rimbo  

26-27 oktober  
Kursavgift 2150 kronor 

Sista anmälningsdag 14 oktober. Kursbeskrivning finns 
på www.bbviroslagen.se  

 

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. 

 


