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Allt du
behöver

veta!



Årås Säteri har under många år fått 
förfalla, men togs 2011 över av Bygde-
gårdsföreningen Årås Kvarn. 2013 inleddes 
restaureringarna, samma år hölls även det 
första lägret. Under ledning av erfarna 
handledare får du med dig värdefulla 
kunskaper i byggnadsvård. Årets läger hålls 
under två perioder: 20 - 24 och 27 - 30 juni 
med uppehåll för midsommarhelgen. Du är 
välkommen att stanna på vandrarhemmet 
även under uppehållet, så varför inte ta 
tillfället i akt att både gå på läger och 
fira klassisk midsommar på en av Västra 
Götalands allra vackraste platser?

Under sommarens byggnadsvårdsläger får du 
både teoretisk och praktisk handledning i:

ANKOMST 
Rekommenderad ankomstdag söndag 
20:e kl. 16. Obligatorisk samling, med 
välkomsthälsning, rundvandring och 
presentation av årets lägerledare kl. 08:00 
den 21:a.

AVRESA 
Onsdag 30:e kl. 16:00.

KOMMUNIKATION
Åker du bil söder/väster ifrån, kör till 
Ulricehamn, sedan väg 46 mot Falköping, 
följ sedan skyltar mot Kölingared 14 
km, följ sedan skylt mot Årås kvarn. 
Norrifrån kör väg 26/47 Skövde/Falköping-
Jönköping, i rondellen vid Mullsjö, sväng 
höger mot Bottnaryd, i andra korsningen 
sväng mot Liared, Bjurbäck. I Bjurbäck 
sväng höger mot Liared, kör 3 km och ta 

höger till Kölingareds kyrka, sväng vänster 
mot Ulricehamn i två km och ta av mot 
Årås kvarn.

MAT
Matlagning utförs gemensamt och av 
värdarna enligt FHM:s rekommendationer.

LOGI
Övernattning på lägerområdets 
vandrarhem. Vandrarhemmet 
tillhandahåller kuddar, täcken, sängkläder 
och handdukar. Tvättmaskin och 
torktumlare finns.

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

• Reparation och tillverkning av dörr och 
karm
• Fogning/putsning
• Reparation av kakelugnar och spisar
• Lerklining 
• Glasbyte
• Tillredning av olje- och rödfärg

Utöver hantverksmomenten arrangeras även 
utflykter och föredrag.

Årås säteriÅrås säteri
Välkommen till

Byggnadsvård 20 - 24 juni
    27 - 30 juni

“Trevligt läger, mycket tillsammans, mycket att lära, lätt att 
praktisera på hemmaplan redan imorgon!”

“Hoppas att allt går väl också framöver; jag ser mycket fram 
emot att komma tillbaka!”

“Lägret kom väldigt bra i tiden eftersom vi precis köpt ett ställe 
som behöver omvårdnad. Vi har lärt oss jättemycket”



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.

Göran Nyman Arne Hvit

072 561 03 19
lg.nyman@gmail.com

Byggnadsvårdsföreningens kansliByggnadsvårdsföreningens kansli

Hannes Granberg
Kommunikatör och lägerkoordinator

072 370 84 56
hannes.granberg@byggnadsvard.se

Till
Anmälan!

070 539 03 28
arne.hvit@gmail.com
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