
Julita gård
onsdag 30 september-torsdag 1 oktober

eller

Nääs slott
onsdag 7 oktober-torsdag 8 oktober  

Kursens syfte är att ge en bra grund i förvaltningen av byggnader och samlingar. 
Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Välkommen till kurs på temat 
mögel, skadedjur och städning 

i kulturhistoriska miljöer



Mögel, skadedjur och städning 

i kulturhistoriska miljöer

PRE-MAL och Riksantikvarieämbetet erbjuder under 2015 en kurs på temat mögel, 
skadedjur och städning i kulturhistoriska miljöer. Kursens syfte är att ge en bra grund 
i förvaltningen av byggnader och samlingar. Kursen innehåller både teori och prak-
tiska övningar.

Kursen ges i år vid två separata tillfällen, dels på Julita gård och dels på Nääs slott.

Plats:   Julita gård
Datum:  Onsdag 30 september-torsdag 1 oktober.
Tid:  Start kl. 10.00  dag 1 och avslut kl. 15.00 dag 2.
Kostnad:  3 000 kr exkl. moms. Lunch och kaff e ingår.

Plats:   Nääs slott
Datum:  Onsdag 7 oktober-torsdag 8 oktober.
Tid:   Start kl. 10.00  dag 1 och avslut kl. 15.00 dag 2.
Kostnad:  3 000 kr exkl. moms. Lunch och kaff e ingår.

Kursen riktar sig till samlingsförvaltare, städansvariga, husansvariga, husfruar, konser-
vatorer och byggnadsantikvarier.

Innehåll:
• Skadedjursidentifi ering och samordnad skadedjurskontroll.
• Housekeeping – städning och förebyggande åtgärder.
• Mögel och svamp, identifi ering och förslag till åtgärder.
• Praktisk genomgång i historisk miljö/magasin utifrån de teoretiska passen:  
 Hur förebygger man skador/angrepp, vad kan man se, samt vad gör man om   
 man fått en skada/angrepp?
 
Föreläsare: Niklas Apelqvist, intendent inom zoologi, Naturhistoriska riksmuseet; 
Aime Must, mikrobiolog, AIMEX; Lisa Nilsen, konservator, Lisa Nilsen Kulturvård. 

Anmälan görs till Ingela Chef Holmberg,  ingela.chef.holmberg@raa.se. Meddela ditt 
namn, institution, e-postadress och telefonnummer samt vid vilket av kurstillfällena 
du önskar delta. Du får sedan en bekräftelse och uppgifter om hur betalningen ska 
göras. Sista anmälningsdag är den 31 maj. Anmäl dig i god tid då antalet platser är 
begränsat till 30 deltagare per utbildningstillfälle. Vid för få deltagare ställs kursen in.

Vid frågor om kursen, kontakta Ingela Chef Holmberg,   ingela.chef.holmberg@raa.se 
telefon: 08-519 183 68.        Välkomna!


