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TILL DIG SOM SKA PÅ
BYGGNADSVÅRDSLÄGER

I SOMMAR

I den här brochyren finns 
praktisk information till dig som ska åka 

på ett 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!
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Hej!

När du läser det här bör du ha anmält 
dig till minst ett 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. Sedan får du ännu en, från 
just ditt läger. Deltagaravgiften för våra 
läger ser ut såhär:

• Medlem 4450 kr
• Studerande medlem 3 600 

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. 



VÄLKOMMEN TILL ÖSTERBYBRUK

Österbybruk utgör hjärtat av alla 
Vallonbruk i Uppland med sitt 
strategiska läge nära Dannemora 
gruva. Här har framställning av järn 
pågått sedan 1500-talet och en bra 
bit in på 1900-talet. 

Under 1700-talet och under stark 
ledning av familjerna de Geer och 
Grill lät man påbörja och avsluta en 
omfattande upprustning och 
byggnation av herrgården och 
herrgårdsområdet.  Ett arbete som 
präglades starkt av tidens höga 
ambitionsnivå gällande det 
konstnärliga och kulturella. 1996 
förklarades herrgårdsområdet som 
byggnadsminne.

Under detta byggnadsvårdsläger på 
Österbybruk är hantverksmomenten 
fokuserade på kalkputs. Du får både 
teoretisk och praktisk handledning i 
följande moment:

• Putsarbete på portstolpar,
murverk och fasad.

• Avfärgning

Utöver hantverksmomenten arrangeras 
även utflykter och föredrag. 

DEN 22 - 27 JUNI 



DINA LÄGERLEDARE

BENGT LINDHOLM
Byggnadsvård adm.

TELEFONNUMMER 
0768 02 00 72

E-POSTADRESS
bengt.lindholm@

osterbybrukherrgard.se

MARIE GYLLENSVAAN 
Kulturmålare

TELEFONNUMMER    
073 344 96 77

E-POSTADRESS
marie.gyllensvan@
byggnadsvard.se



ANKOMST 
Rekommenderad ankomsttid är 
måndag 22 juni klockan 10.00. 
Obligatorisk samling med presentation 
av årets lägerledare klockan 11.00.

AVRESA 
Lägret avslutas lördag 27 juni klockan 
13.00. 

KOMMUNIKATION
Med bil: 
E4 söderifrån - norr om Uppsala ta 
avfart Fullerö väg 290 mot 
Österbybruk.
E4 norrifrån - ta avfart Tierp väg 292 
mot Hargshamn/Gimo. Kollektivtrafik: 
Se ul.se för aktuella bussar. Lägret är 5 
min gångväg från busstationen. 

MAT
Frukost på egen hand. Lunch och 
kvällsmål gemensamt. Var noga med 
att uppge ev. allergier etc.

LOGI
Du bor med de andra deltagarna i 
dubbelrum på vandrarhem, beläget 
med kort gångavstånd till 
Österbybruks centrum. Varje rum har 
toalett och dusch och tillgång finns till 
gemensam tvättmaskin och 
torktumlare. Täcken och kuddar finns. 
Ta med lakan och handduk. På 
kvällarna finns goda möjligheter att 
promenera i de vackra omgivningarna 
eller bada (10 min gångväg).

UTRUSTNING ATT TA MED 
Oömma arbetskläder och arbetsskor, 
regnkläder och stövlar.



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 Österbybruks herrgård 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 återbetalas, 
dock ej anmälningsavgift.

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

Avbeställning 14 dagar eller senare 
före lägerstart - ingen återbetalning av 
deltagar- och anmälningsavgift. Vid 
sjukdom där deltagaren kan uppvisa 
läkarintyg görs undantag.

KONTAKT
Josefina Fogelin
josefina.fogelin@byggnadsvard.se
08 - 30 37 85




