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Allt du
behöver

veta!



Malingsbo herrgård är tillbaka som 
lägerarrangör för andra året! Herrgården 
ligger i det lilla samhället Malingsbo i 
Dalarna. Herrgården är från tidigt 1700-tal 
och byggd i karolinerstil. Flera flyglar och ett 
antal ekonomibyggnader finns kvar, bland 
annat ett unikt sädesmagasin, en så kallad 
kornskruv. Med stor kunnighet fokuserar 
lägret fullt ut på kakelugnar. När du ändå 
är här, varför inte passa på att semestra lite 
med familjen? På herrgårdsområdet finns 
stugor att hyra, så medan du försjunker dig 
i kakgelugnens värld kan övriga familjen få 
lite välförtjänst vila.

Under sommarens byggnadsvårdsläger 
består hantverksmomenten i att renovera 
herrgårdens kakelugnar. Du får både 
teoretisk och praktisk handledning i följande 
moment:

ANKOMST 
Rekommenderad ankomsttid är söndag 
den 13:e juni kl. 17:00 och obligatorisk 
samling, med välkomsthälsning, rund-
vandring och presentation av årets
lägerledare, måndag den 14:e kl. 09:00.

AVRESA 
Söndag den 20:e juni kl. 14:00

KOMMUNIKATION
Från Västerås, norrut väg 66 mot Sälen. 
Efter 26 km sväng vänster till väg 233 mot 
Skinnskatteberg. Efter 35 km sväng vänster 
till väg 68 och direkt höger in på väg 233 
mot Kopparberg. Efter 13 km sväng mot 
Malingsberg och följ skylt mot Herrgård 
Ekomuseum. Åker du lokalt är närmaste 
station Ludvika eller Smedjebacken. 
Kontakta lägerledare för hämtning.

MAT
All matlagning sköts av lägerledare i 
enlighet med FHM:s reekommendationer.

LOGI
Övernattning på Pensionat Malingsbo 
herrgård. Alla deltagare bor i separata rum 
med anledning av pandemin. Pensionatet 
tillhandahåller kuddar och täcken, 
sänglinne och handdukar medtages.
Tvättmaskin finns.

UTRUSTNING ATT TA MED 
Oömma kläder, skyddsskor och handskar.

• Uppmärkning och demontering
• Tegelkapning och murning
• Kakelsättning och fogning

Utöver hantverksmomenten arrangeras även 
föredrag.

Kolla in herrgårdens mysiga stugor på:
www.malingsboherrgard.se

MalingsboMalingsbo
Välkommen till

13 - 20 juni

“Otroligt kunniga människor som berättade om sina områden. 
Det var verkligen en fullspäckad vecka som flög fram!”

“+ fokusområdet kakelugnar och lägerledaren med sin 
entusiasm”

“Föredragen var mycket bra, kompetenta och engagerade 
föreläsare”

Ta
med dig
familjen!

http://www.malingsboherrgard.se


Anmälan
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:

• 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 en-
ligt 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 anled-
ningen har vi vissa villkor för avbeställnin-
gen, 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.

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.

Dina lägerledareDina lägerledare

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.

Charlotte von Schéele
Byggprojektledare

073 967 11 76
lotta.vonscheele@

malingsbofastighet.se

Leif Hernborg
Byggprojektledare

070 425 96 30

Byggnadsvårdsföreningens kansliByggnadsvårdsföreningens kansli

Hannes Granberg
Kommunikatör och lägerkoordinator

08 30 67 85
hannes.granberg@byggnadsvard.se

Till
Anmälan!
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