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TILL DIG SOM SKA PÅ
BYGGNADSVÅRDSLÄGER

I SOMMAR

I den här brochyren finns lite 
praktisk information till dig som ska åka 
på något av våra byggnadsvårdsläger 

i sommar. Här står bland annat om 
ankomst- och avfärdstider, mat & logi, 
nödvändig utrustning, säkerhetsfrågor, 

villkor för avbeställning och 
kontaktuppgifter till dina 

lägerledare.

Om du har några frågor om det här 
innehållet, din anmälan eller betalnings-

förfarandet är du välkommen att kontakta 
Byggnadsvårdsföreningens kansli. Undrar 

du någonting gällande själva lägrets 
innehåll, gör du bäst i att kontakta någon 

av dina lägerledare, kontaktuppgifter 
hittar du lite längre fram!

Hej!
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När du läser det här bör du ha anmält 
dig till ett, eller flera, av våra byggnads-
vårdsläger. För att anmälan ska vara 
giltigt ska den ha gjorts genom att du fyllt 
i formuläret på vår hemsida och därefter 
fått ett e-post med en bekräftelse på din 
anmälan. Du behöver även vara medlem i 
Byggnadsvårdsföreningen för att kunna 
delta på våra läger.

Om du känner igen dig såhär långt är det 
bara att fortsätta läsa. I annat fall bör du 
höra av dig till oss!

En tid efter din anmälan kommer du att få 
en faktura från Svenska byggnadsvårds-
föreningen. Den avser en administrativ 
avgift och motsvarar 10% av den totala 
lägeravgiften. Det som sedan återstår, det 
vill säga resterande 90%, betalar du 
direkt till lägerarrangören. Vad som 
gäller för just ditt läger kan du läsa på 
sista sidan. Deltagaravgiften för våra 
läger ser ut såhär:

• Medlem 4450 kr
• Studerande medlem 3 600 kr

Som nämnt ovan så behöver du vara 
medlem i Byggnadsvårdsföreningen för 
att kunna delta. Välkommen till dig som 
nu blivit det för första gången! I ditt 
medlemskap ingår, förutom rabatterade 
priser i byggnadsvårdsbutiker och på 
våra arrangemang, också en massa 
annat kul. Bland annat vår tidskrift 
Byggnadskultur, inbjudan till olika 
arrangemang och fri rådgivning via 
våra länsombud.  
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VÄLKOMMEN TILL NÄVERKÄRR

Näverkärr är beläget på Härnäset i 
Brastad i Lysekils kommun i hjärtat av 
Bohuslän. Gårdsmiljön har anor från 
1500-talet och den nuvarande 
gårdsbyggnaden är från 1700-talet. Kring 
gården finns gamla ängsmarker som 
omgärdas av stenmurar. Gården 
Näverkärr har gett namnet åt det 
naturreservat som finns i området. 
Området består bland annat av en 
magnifik kustlövskog med trädslag som 
alm, ask, lind, ek och björk

För första gången anordnas det 
byggnadsvårdsläger på Näverkärr. När 
lägret är slut har ni förhoppningsvis hunnit 
måla några fönster och satt in dem i 
karmarna igen, spikat tillbaka panelen och 
strukit den en gång.

Under sommarens byggnadsvårdsläger 
på Näverkärr får du teoretisk och 
praktisk handledning i följande 
moment:

• Fönsterrenovering
• Träarbete på fasad med 

klädselbrädor
• Byte av syll
• Tillverkning av linoljefärg och 

falurödfärg

Utöver hantverksmomenten arrangeras 
även utflykter och föredrag.

DEN 30 JUNI – 5 JULI



DINA LÄGERLEDARE

ULRIKA LINDH
Byggnadsantikvarie

TELEFONNUMMER
0735 54 44 74

E-POSTADRESS
ulrika.a.lindh@vgregion.se

BJÖRN OHLÉN
Byggnadsantikvarie

TELEFONNUMMER 
0708 72 37 69

E-POSTADRESS 
bjorn.ohlen@vgregion.se



ANKOMST 
Rekommenderad ankomst är tisdag den 
30 juni kl 10.00. Obligatorisk samling 
klockan 11.00 med välkomsthälsning, 
rundvandring och presentation av årets 
lägerledare.

AVRESA 
Söndag den 5 juli klockan 14.00. 

KOMMUNIKATION
Bil: Kör väg E6. Sväng av avfart 101 vid 
Gläborg norr om Uddevalla. Kör väg 
162 cirka 11 km mot Brodalen. I 
Brodalen sväng höger, västerut. Därefter 
knappt 2 km kvar. Se karta för detaljerad 
vägbeskrivning.

Kollektivt: Vi ordnar med transport från 
Uddevalla station klockan 10.00 på 
ankomstdagen och till station på 
avresedagen klockan 14.00 för att kunna 
ansluta med tåg till/från Göteborg. 

MAT
Maten lagas av våra kokerskor Berit och 
Ingrid. Kom ihåg att anmäla eventuella 
allergier.

LOGI
Lägerdeltagarna bor i enklare logi i 
mangårdsbyggnaden på Näverkärr i två- 
eller fyrbäddsrum. Gemensam toalett 
och dusch. Kuddar och täcken finns på 
plats. Ta med egna sängkläder och 
handduk. Avstånd till bad i havet är 300 
meter.

UTRUSTNING ATT TA MED 
Arbetskläder, arbetsskor, kniv, hammare, 
handskar, regnkläder, varma kläder



LÄGERAVGIFTEN
En anmälningsavgift om 10% betalas till 
Svenska byggnadsvårdsföreningen enligt 
den faktura som du vid det här laget bör 
ha mottagit. Resterande belopp betalas 
till Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn, 
enligt separat faktura.

AVBESTÄLLNING
Att tvingas avboka sin plats på lägret 
är aldrig roligt, men ibland nödvändigt. 
Det medför dock alltid merarbete och 
kostnader för oss och de lokala läger-
arrangörerna. Av den anledningen har 
vi vissa villkor för avbeställningen, vilka 
du godkände när du genomförde din 
anmälan på vår hemsida.

Kom ihåg att omgående kontakta vårt 
kansli om du vill göra en avbeställning.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR 
Avbeställning tidigare än 30 dagar före 
lägerstart - deltagaravgift betalas åter, 
dock ej anmälningsavgift.

Avbeställning senare än 30 dagar före, 
men 14 dagar före lägerstart - 50% av 
den totala lägeravgiften återbetalas, 
dock ej anmälningsavgift.

Avbeställning 14 dagar eller senare, före 
lägerstart - deltagaravgiften betalas ej 
åter. Vid sjukdom där deltagaren kan 
uppvisa läkarintyg görs undantag. 
Anmälningsavgiften återbetalas dock ej.

KONTAKT
Josefina Fogelin
josefina.fogelin@byggnadsvard.se 
08 30 67 85.




