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Allt du
behöver

veta!



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

ANKOMST 
Rekommenderad ankomsttid är lördag den 
3:e juli kl. 10:00 och obligatorisk samling, 
rundvandring och presentation av årets
lägerledare, samma dag kl. 11:00.

AVRESA 
Torsdag den 8:e jul kl. 15:30.

KOMMUNIKATION
Näverkärr ligger ute på Härnäset i Lysekils 
kommun. Från E6 vid Glaborg, tag väg 
162 mot Lysekil, sedan höger vid Brodalen, 
fortsätt ca. 11 km mot Slävik.

För resande till Uddevalla station/centrum 
kommer en bil att hämta deltagare.

MAT
Matlagning utförs av kockar på plats enligt 
FHM:s rekommendationer.

LOGI
Övernattning i mangårdsbyggnaden på 
Näverkärr. Lägret tillhandahåller täcken 
och kuddar. Sänglinne och handdukar 
medtages.

UTRUSTNING ATT TA MED 
Arbetskläder för utomhusbruk, arbetsskor, 
kniv, hammare, handskar, hörselskydd, 
regnkläder, varma kläder, flytväst.

• Lagning av fasadpanel
• Linoljefärg
• Skadebesiktning av timmerstomme
• Fönsterrenovering
• Lerputsning och tapetsering

Utöver hantverksmomenten arrangeras även 
utflykter och föredrag.

NäverkärrNäverkärr
Välkommen till

3 - 8 juli

“Lägerledarna var trevliga, hjälpsamma, kunniga, sympatiska. 
Nästan vänner för livet.”

“Det är utmärkt att man får prova på alla olika moment men 
även fokusera på något av dem som man tycker är att man har 
mest nytta av.”

“Lång promenad genom det vackra naturreservatet och utflykt 
till en ö. Alla var grymma.”



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.

Ulrika Lindh
Bebyggelseantikvarie

073 554 44 74
ulrika.a.lindh
@vgregion.se

Björn Ohlén
Bebyggelseantikvarie

070 872 37 69
bjorn.ohlen

@vgregion.se

Byggnadsvårdsföreningens kansliByggnadsvårdsföreningens kansli

Hannes Granberg
Kommunikatör och lägerkoordinator

08 30 67 85
hannes.granberg@byggnadsvard.se

Till
Anmälan!
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