Byggnadsvårdsläger på Nämndemansgården

Vad innebär byggnadsvårdsläger på Nämndemansgården

Hur kommer ett byggnadsvårdsläger till stånd?

1. Genom ett beslut i föreningen.
2. Kontakt med Svensk byggnadsvårds förening.
3. Om Länsstyrelsen kan ekonomiskt stödja projektet.
4. Tillkalla Bygghantverkare och Antikvarie för genomgång av vårdbehovet.
5. Infordra anbud och skicka ansökan till Länsstyrelsen före 15/10
6. Skriva inbjudan till byggnadsvårdsföreningen med utförligt uppdrag, antal
elever, tidpunkt, arbetsuppgifter, boende, aktiviteter m.m.
7. Handledning sker av en byggmästare som kan arbetsutförande med gamla
byggmetoder och med fördel godkänd av Länsstyrelsen.
8. Kontrollen sker genom länsmuseets antikvarie
9. Därefter kan utbetalning ske.
10. Detta var i stora drag gången för att genomföra ett byggnadsvårdsläger.
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Byggnadsvårdsläger på Nämndemansgården

Vad klarar ett byggnadsvårdsläger av?
Faktiskt ganska mycket, elever som ansluter sig till kursen är oftast kunniga och
intresserade av att lära sig. Efter hand ser vi en urskiljning på vad eleverna kan
och förmår. Kursen är på c:a 12 arbetsdagar.
Hur ser en dag på lägret ut?
Inledningen är som alltid visa, instruera, öva och kontrollera. Arbetstiden är från
07 30 -12.00 Lunch en timma 13.00 – 17.00. Kvällspass kan förekomma av
mera lättsam natur såsom film, föredrag eller ö besök av olika slag.
Hur gör man med arbeten eleverna inte klarar av?
Bygghantverkaren eller någon han har med sig, eventuellt någon händig person i
föreningen som hjälper till.
Hur sparar man pengar i vårdprogrammet för gården?
Hellre underhålla än reparera.
Hellre reparera än restaurera.
Hellre restaurera än renovera.
Var kan man få råd om byggnadsvård?
Genom Svensk Byggnadsvård och deras länsombud.
Äldre bygghantverkare, länets- eller kommunens antikvarier.
Lästips om vård av äldre hus såsom Frågor och Svar om byggnadsvård m.fl.

Nedtecknat 2016-04-29 av Arne Lundvall
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