
Vad är byggnadskultur?

Byggnadskultur är Svenska byggnadsvårdsföreningens 

medlemsmagasin som utkommer med fyra nummer om året. 

Upplagan är ca 7 000 ex. Den säljs även som lösnummer vid 

mässor, i byggnadsvårdsbutiker och på museer.

Magasinet har en bred målgrupp och vänder sig till 

professionella hantverkare, husägare, stadsbor och allmänt 

byggnadsvårdsintresserade. Magasinet innehållet artiklar om 

aktuella ämnen, byggnaders och trädgårdars material, miljö, 

historia och arkitektur, hållbara hantverksmetoder, rådgivning 

och tips samt en hel del opinionsbildning.

Aktuella temanummer 2021

BK 1: Skönhet och smak - Estetik och smak är aktuella ämnen, 

med kritik om ”lådarkitektur” osv. Vad är god arkitektur idag, 

och vad var det förr? 

BK 2: Turista som en byggnadsvårdare - En sommarguide med 

olika besöksmål som också är kulturmiljöer (”Kringelsafari”). 

Kulturmiljöns betydelse som en resurs för besöksnäringen.

BK 3. Staden - med fokus på bostadsrätter/hyresrätter och 

stadsmiljö. Numret kan bl.a. omfatta köksrenovering, stambyten, 

trapphus och dörrar osv. 

BK 4. Traditionella material i nybyggnation - Hur kan 

traditionella material och kunskaper om äldre byggnadstekniker 

användas idag?

Utgivningsplan 2021

nr bokningsstopp utgivning

1 1 februari 15 mars

2 30 april 15 juni

3 2 augusti 15 september

4 1 november 15 december

Rabatter och annonsmaterialVid bokning av annons i fyra 

nummer lämnas 20% rabatt. Annonsmaterial: Färdigt digitalt 

material i form av pdf eller eps. Bildupplösning ska vara 300 

dpi.Material ska vara oss tillhanda senast tio dagar efter 

bokningsstopp. Byggnadskultur är befriad från moms och 

reklamskatt. Betalningsvillkor: 10 dagar efterutgivning.

Annonsbokning

Gunilla Lundgren

gunilla.lundgren@byggnadsvard.se 

Box 6442

113 82 Stockholm

08-30 17 85

Annonsera på byggnadsvard.se
Det finns två sorters annonsplatser i magasinet:
 Liten (300x250 pixlar)
 Stor (300x600 pixlar)

Annonsmaterial: Färdigt digitalt material i form av jpg, jpn eller pdf

Annons liten 
500 kr/mån  

Annons stor 
1000 kr/mån 

1/1 sida

8 000 kr

225x225 mm

+ 3 mm utfall

1/2 sida

5 600 kr

A stående:

95x186 mm

B liggande:

195x91 mm

1/3 sida

4 500 kr

A stående:

62x186 mm

B liggande:

129x91 mm

1/6 sida

3 200 kr

A stående:

62x91 mm

B liggande:

95x59 mm

1/12 sida

1 800 kr

62x43 mm

Insidan

10 000 kr

225x225 mm

+ 3 mm utfall

Baksida

12 500 kr

209x200 mm

+3 mm utfall

A A A

B B B

Annonsprislista & utgivningsplan 2021
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