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•PRAKTISKT HANTVERK •UPPLEVELSE •
•GEMENSKAP •FÖREDRAG• UTFLYKTER •

Allt du
behöver
veta!

Välkommen till

Österbybruk
Kalkputs 27 juni - 3 juli
“Har inte putsat så mycket förr och fick med mig mycket
kunskaper”
“Jag tyckte mycket om att få vara på en fin plats och jobba
historiskt med nya människor”
“Vi fick visningar av olika objekt på området vilket var väldigt
bra”

Österbybruk är 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
med 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.

Sommarens hantverksmoment består
bland annat i att ta sig an herrgårdens
flygelbyggnad. Du får både teoretisk och
praktisk handledning i följande moment:
• Putsarbeten på stolpar, murverk, fasad och
avfärgning med kalkfärg.
Utöver hantverksmomenten arrangeras även
utflykter och föredrag.

ANKOMST
Rekommenderad ankomsttid är söndag den
27:e juni kl. 13:00. Obligatorisk samling,
med välkomsthälsning, rundvandring och
presentation av årets lägerledare, samma
dag kl. 15:00.
AVRESA
Lördag den 3:e juli kl. 14:00.
KOMMUNIKATION
Åker du bil söderifrån via E4 och passerat
Uppsala, tar du avfart Fullerö och väg 290
mot Österbybruk. Du som åker buss el tåg,
utgår ifrån Uppsala Centralstation, där du
antingen kan ta Upptåget till Skyttorp och
buss 823 vidare till Österbybruk, alternativt
823:an hela vägen. Direktbuss 777 utgår
också från Centralstationen, men med färre
turer.

MAT
Frukost lagas gemensamt på herrgården
enligt FHM:s rekommendationer. Lunch
och middag serveras på värdshuset Gammel
Tammen.
LOGI
Övernattning på vandrarhem med fem
minuters gångavstånd till lägerområdet.
Med anledning av corona gäller en person
per rum. Vandrarhemmet tillhandahåller
kuddar och täcken. Du tar själv med dig
sängkläder och handdukar. Tvättmaskin
och torktumlare finns.
UTRUSTNING ATT TA MED
Arbetsskor/rejäla skor, arbetskläder för
utomhusbruk, skyddshandskar och keps. Ta
gärna med skyddshjälm om du har.

Anmälan

Dina lägerledare

För att din anmälan ska vara giltig ska du fylla i formuläret på vår hemsida och därefter
få en bekräftelse via e-post.
När du anmält dig får du en faktura från Svenska byggnadsvårdsföreningen. Den avser
en anmälningsavgift på 10% av den totala lägeravgiften. Resterande 90%, betalar du
direkt till lägerarrangören. Den totala kostnaden för att delta i våra läger är:
•
•

Till
Anmälan!

Medlem
5 450 kr
Studerande medlem
4 600 kr

Är du inte medlem kryssar du i rutan “Jag vill bli medlem” då du anmäler dig.
Välkommen till dig som nu blir det för första gången! I medlemskapet ingår, rabatterade
priser på våra evenemang, vårt medlemsmagasin Byggnadskultur, rabatter i nästan alla
Sveriges byggnadsvårdsbutiker och rådgivning via länsombud.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften om 10% betalas till
Svenska byggnadsvårdsföreningen enligt den faktura du mottar vid anmälan.
Resterande belopp betalas till lägret enligt
separat faktura.
Avbeställning
Att tvingas avboka sin plats är aldrig roligt,
men ibland nödvändigt. Det medför dock
alltid merarbete och kostnader för oss och
de lokala lägerarrangörerna. 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.
Avbeställningsvilkor
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.

Bengt Lindholm
Verksamhetschef

Marie Gyllensvaan
Kulturmålare

076 802 00 72
bengt.lindholm
@österbybruks
herrgård.se

073 344 96 77
marie.gyllensvaan
@hotmail.se

Byggnadsvårdsföreningens kansli

Avbeställning 14 dagar eller senare före
lägerstart - deltagaravgiften betalas ej åter.
Vid sjukdom där deltagaren kan
uppvisa läkarintyg görs undantag.
Anmälningsavgiften återbetalas dock ej.
Corona
Alla läger följer Folkhälsomyndighetens nationella råd och riktlinjer i den mån det är
möjligt. Blir du sjuk inför eller under lägret
ska du avboka eller avbryta din vistelse, allt
med hänsyn till övriga deltagare, handledare och arrangörer.

Hannes Granberg

Kommunikatör och lägerkoordinator
08 30 67 85
hannes.granberg@byggnadsvard.se

Har du frågor om innehållet i denna broschyr, din
anmälan eller betalning är du välkommen att kontakta
Byggnadsvårdsföreningens kansli. Har du frågor om
lägrets innehåll kontaktar du någon av lägerledarna.
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