
Byggnadsvårdens konvent 2013
2–4 oktober i Mariestad

Vi tror att det behövs en mötesplats där alla som arbetar med 
byggnadsvård kan träffas, lära av varandra och knyta kontakter. 
En mötesplats där forskning, företag, föreningar och offentliga 
aktörer tillsammans utvecklar området och genom samverkan 
påverkar samhällsbyggandet i stort genom bättre kunskap om 
kulturvärden, beprövade material och tekniker. 

Därför bjuder vi in till en ny arena för möten och lärande. En mötes-
plats som gör byggnadsvården starkare. 

Programmet är ett digert smörgåsbord av teori och praktik och så 
omfattande att man inte kan hinna med allt. Några programinslag 
kräver anmälan men det mesta kan man ta del av i vilken ordning 
eller omfattning man själv önskar. 
                                                                                                                    Välkomna!

en mötesplats för byggnadsvården

Anmälan och information bvk2013@vgregion.se, www.vgregion.se/bvk2013 
Pris 1 200 kr exkl moms



Tema Restaureringsprojekt
Ta del av aktuella och spännande restaureringsprojekt  
och de nya kunskaper som kommer fram i samband med 
dessa. Objekten spänner från Visby ringmur till Polishuset  
i Stockholm. 

Tema Energi
För att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska 
fortsätta att nyttjas och bevaras är energieffektivisering,  
på lång sikt, en förutsättning. Klimat- och miljöpåverkan 
och politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering 
påverkar det befintliga byggnadsbeståndet, däribland 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hur kan man minska 
energianvändningen och miljöpåverkan i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader utan att förstöra dess kulturhistoriska 
värden?

Tema Hantverk
Hur forskar hantverkare i traditionella snickeritekniker, 
timring och putsarbete? Genom att sammanföra forskning 
med hantverkets praktik kan man få nya kunskaper om 
traditionella material, tekniker och arbetsmetoder. Under 
torsdag och fredag kan du ta del av flera aktuella projekt.

Hantverksworkshops
Ta chansen att prova på ett hantverk. Kantskär tapet, sätt 
en gärdesgårdsstör eller prova limstyrkan hos färgen. 
Genom praktiska övningar kan du lära dig mer om en teknik 
eller ett material samtidigt som du lär känna andra 
byggnadsvårdare. Ta med oömma kläder! Föranmälan.

Nordiska utblickar
Vad händer hos våra nordiska grannar? Under konventet  
får du tillfälle att lyssna på vad som är på gång inom 
kultur vården hos några av våra nordiska grannländer.

Landet Runt
Under denna rubrik presenterar länen aktuella projekt från 
norr till söder. Innehållet spänner över teman från syssel-
sättning, inventering och restaurering till utställning, 
webb- och platsutveckling med byggnadsvård och kultur-
miljön som gemensam nämnare.  Vi får också höra mer  
om riksövergripande hjälpmedel i bevarandearbetet såsom 
RAÄ:S Bebyggelseregister och Byggnadsvårdsföreningens 
Gula lista. 

Programmet består av flera olika tema. Vi börjar 
eftermiddagen på onsdag med ett gemensamt 
program och parallellt med detta hantverks- 
workshops. Onsdag kväll blir det gemensam 
middag. Under torsdagen pågår parallella program 
hela dagen följt av 100%  MINGEL. Fredag kan  
man förutom att delta i programmet i Mariestad 
åka på en studieresa till två intressanta rekon-
struktionsprojekt.

Näringsintaget
Näringsintaget är en mötesplats för dig som är företagare 
inom byggnadsvård eller bara intresserad av näringsfrågor. 
På torsdagen kan du få hjälp med bland annat företagsut-
veckling och finansiering samt få inspiration av hur nätverk 
runt om i landet jobbar. På fredagen blir det presentation  
av bland annat olika tekniska hjälpmedel inom kulturmiljö-
vården. 

Filmstudion
I vår filmstudio visas nya och gamla filmer om hantverk och 
byggnadsvård. Hantverkslaboratoriets filmsamordnare 
svarar på frågor om filmhantverket och berättar om hur han 
jobbar med kurser för hantverkare i dokumentärfilmteknik. 

Materialstudion
I materialstudion kan du fördjupa dig i olika material och 
träffa producenter, nätverk, föreningar och materialåter-
försäljare.

Är du intresserad av att visa upp något. Kontakta oss. 

Välkomstmiddag
Under konventets första kväll hälsar Mariestads kommun 
konventbesökarna välkomna med en middag på residenset 
Marieholm mitt i Tidans utlopp. Föranmälan.

100% MINGEL
Torsdag kväll bjuder Byggnadsvårdsföreningen på mingel  
i Trädgårdshuset. Inget hantverk – inga kulturmiljöer – inga 
krav – bara 100% MINGEL med kollegor från hela landet.  
Vi bjuder på lättare mat och dryck samt underhållning. 
Föranmälan.

Studieresa  
–rekonstruktion/lärande i hantverk
Företag i nätverket Hållbara Hem bjuder in till två studie-
besök. Vi besöker först rekonstruktionen av Södra Råda 
kyrka och därefter den nyligen återuppbyggda Rackeby-
ladugården i Skara vilken var en 1700-talsladugård i 
skiftesverk. Du kan delta i ett eller båda besöken. Bussen 
släpper av i Skövde och Mariestad.  Föranmälan.

Information och anmälan
Du anmäler dig på www.vgregion.se/bvk2013. Här anger du 
önskemål om specialkost samt anmäler dig till workshops 
och måltider. 
Sista anmälningsdag är 9 september 2013
Pris: 1 200 kr exkl moms. I detta ingår fika, luncher och 
mingel torsdag kväll*. Faktura skickas vid anmälan. 
Boende ingår inte i konventkostnaden. Du bokar själv ditt 
boende. På hemsidan för anmälan finns tips på boenden i 
Mariestad. Via kommunens turistbyrå hittar du ytterligare 
boenden utanför staden. 

* Middag onsdag kväll tillkommer 200 kr.


