inbjuder Svenska kyrkans personal i Luleå stift samt byggnadsvårdsföretag i
Västerbotten och Norrbotten till information om aktuella projekt inom
byggnadsvården
Torsdag 7 december kl 9.00-16.00 , Stiftsgården i Skellefteå
Program;
9.00-9.20
Hantverkslaboratoriet – nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk.
Branchundersökning 2016 – Företagande inom byggnadsvården
Byggnadsvårdsföretagen – branschorganisation med 11 regionala företagsnätverk och 300
medlemsföretag.
Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet

9.20-9.30
Byggnadsvård Norr – nätverk för byggnadsvårdsföretag i Norr- och Västerbotten samt Österbotten
i Finland
Kent Vesterlund, Byggnadsvård Norr
9.30-10.15
Aktuella restaureringsarbeten i Luleå stift.
Mattias Burman, stiftsantikvarie i Luleå stift

10.15-10.45
Förmiddagskaffe
10.45-11.30
Kunskapsöversikt kring tjära.
Arja Källbom, Station Ormaryd AB samt doktorand vid Göteborgs universitet
11.30-11.45
Nordic Tar Network – nordisk samverkan kring produktion och användning av trätjära.
Christina Persson, Svenska kyrkan
11.45-12.45
Lunch
12.45-13.30
Målning av plåttak.
Arja Källbom, Station Ormaryd AB samt doktorand vid Göteborgs universitet
13.30-14.15
Taklagsundersökningar i kyrkor.
Daniel Eriksson, Karlskoga Bygg & Hantverk AB/Traditionsbärarna

14.15-14.45
Praktiskt rekonstruktionsprojekt utifrån upptäckt av medeltida taksparre i Hardemo kyrka i Närke.
Daniel Eriksson, Karlskoga Bygg & Hantverk AB/Traditionsbärarna

14.45-15.15
Eftermiddagsfika
15.15-16.00
Kunskapsuppbyggnad om traditionella takmaterial; kyrkspån, skiffer och tegel i fokus.
Christina Persson, Svenska kyrkan
Anmälan; Skicka e-post till henrik.larsson@conservation.gu.se Har du frågor? Ring Henrik 070-5299941
För Svenska kyrkans personal; lunch och fika ingår och seminariet är avgiftsfritt. Ange ”Skellefteå 7/12”
i ämnesraden samt namn på deltagare och församling/organisationsenhet. Ange om du har särskilda
kostbehov.
För byggnadsvårdsföretag; Ange ”Skellefteå 7/12” i ämnesraden samt namn på deltagare och,
företagsnamn, faktura-adress samt organisationsnr/personnr. Ange även särskilda kostbehov. Kostnad;
400:- + moms inkl. lunch och fika. Faktura skickas per post.
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt kunskapscentrum för kulturmiljöns hantverk vid Göteborgs
universitet med fokus på traditionella bygghantverk/byggnadsvård, landskapsvård samt historiskt
trädgårdsarbete. Vi har en egen kanal på youtube med många filmer kring traditionella bygghantverk
och många publikationer kan laddas ned gratis från vår hemsida www.craftlab.gu.se

