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Allt du
behöver

veta!



Var med och väck Stora Ekholmen ur sin 
törnrosasömn! Under 1870-talet växte större 
”sommar-samhällen” upp runtomkring 
Stockholm, Stora Ekholmen var en sådan 
plats. Här byggdes tjusiga sommarnöjen 
av några av stadens mest framstående 
byggmästare. Familjen Grumme inköpte 
ön vid 1900-talets början och beslöt att 
behålla 1870-talskaraktären. I dag är 
byggnaderna öde och svårt förfallna, men 
arbetet att återställa dem och hela ön till sitt 
ursprungsskick är ständigt igång  – ett arbete 
du nu kan vara med att bidra till! Årets 
utmaning blir att återställa öns växthus där

man en gång tiden kunde stoltsera med 
egenodlade vindruvor. Under sommarens 
läger får du både teoretisk och praktisk 
handledning i följande moment:

ANKOMST 
Rekommenderad ankomst dag är söndag 
eftermiddag/kväll 25:e juli. Obligatorisk 
samling, med välkomsthälsning, rund-
vandring och presentation av årets
lägerledare, måndag 26:e juli kl. 08:00.

AVRESA 
Söndag 1:a augusti kl. 11:00.

KOMMUNIKATION
Vaxholmsbåtarna från Vaxholm eller 
Strömkajen i Stockholm. Destination: Stora 
Ekholmen.

MAT
Matlagning utförs av Arona Rederi 
och deltagarna enligt FHM:s 
rekommendationer.

LOGI
Övernattning i en av öns nyligen 
restaurerade villor från 1870-talet. 
Lägret tillhandahåller täcken och kuddar, 
sänglinne och handdukar medtages.

UTRUSTNING ATT TA MED 
Skyddshandskar, hammare, stövlar, regnställ, 
solhatt, keps, kniv

• Restaurering av växthus
• Anläggning av odlingsbäddar och 
drivbänkar
• Plantering

Utöver hantverksmomenten arrangeras även 
utflykter och föredrag.

Stora EkholmenStora Ekholmen
Välkommen till

26 juli - 1 augusti



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.

Gunnar Haglund Kerstin Haglund

070 823 71 01
gunnar.haglund@arona1904.se

Byggnadsvårdsföreningens kansliByggnadsvårdsföreningens kansli

Hannes Granberg
Kommunikatör och lägerkoordinator

08 30 67 85
hannes.granberg@byggnadsvard.se

Till
Anmälan!
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