Program och öppettider
byggnadsvårdens marknad
Öppettider Byggnadsvårdens marknad
Fredag 27 september
kl.13.00-18.00 öppet för allmänheten kultur och skördefesten
Lördag 28 september

kl.10.00-16.00 öppet för allmänheten kultur och skördefesten

Föredrag
Fredag 27 september
13 00
Sanningen om äggoljetempera - den ärliga färgen

Milis Ivarsson berättar ärligt om äggoljetempera; innehåll, egenskaper, historik och myter. Äggoljetempera är
en traditionell målarfärg som använts i århundraden. Milis och hennes dotter Frida Hafvenstein Lenzer har i
familjeföretaget Av jord, utvecklat konceptet Färg i påse för egen blandning av äggoljetempera.

14 00
Resan med vårt hus

Maria Österbacka, från Tärby, berättar om hur de blev förälskade i ett 1700-tals hus som visade sig behöva
mycket kärlek, om vilka omsorger de har visat huset, och om hur resan har varit fram till idag.
Och om fantastiska saker som kommer på köpet när man flyttar till ett gammalt hus.

15 30
Måla med linoljefärg

Dan Hansen från Wibo färg som har lång och gedigen erfarenhet av linoljefärg. Han kommer att berättar om
vad som är fördelarna med färgen och hur man målar med den.

16 30
Att hantera rötsvamp- och mögelangrepp

Kerstin Gillen, biolog inriktad på mykologi (vetenskapen om svampar) ger oss en inblick i ämnet. På detta
föredrag får du en förståelse för varför mögel- och rötsvampar växer ibland i våra hus, hur de kan påverka
inomhusmiljön och vad du ska göra om man misstänker svampsangrepp i ett hus.

17 30
Hand i hand med byggnadsvården

Erika Åberg, byggnadsantikvarie och känd från tv, berättar om varför hon har vigt sitt liv åt byggnadsvården
och varför gamla hus är relevanta idag.

Lördag 28 september
11 00
Att hantera rötsvamp- och mögelangrepp

Kerstin Gillen, biolog inriktad på mykologi (vetenskapen om svampar) ger oss en inblick i ämnet. På detta
föredrag får du en förståelse för varför mögel- och rötsvampar växer ibland i våra hus, hur de kan påverka
inomhusmiljön och vad du ska göra om man misstänker svampsangrepp i ett hus.

12 00
Hand i hand med byggnadsvården

Erika Åberg, byggnadsantikvarie och känd från tv, berättar om varför hon har vigt sitt liv åt byggnadsvården
och varför gamla hus är relevanta idag.

13 00
Måla med linoljefärg

Dan Hansen från Wibo färg som har lång och gedigen erfarenhet av linoljefärg. Han kommer att berättar om
vad som är fördelarna med färgen och hur man målar med den.

14 00
Resan med vårt hus

Maria Österbacka, från Tärby, berättar om hur de blev förälskade i ett 1700-tals hus som visade sig behöva
mycket kärlek, om vilka omsorger de har visat huset, och om hur resan har varit fram till idag.
Och om fantastiska saker som kommer på köpet när man flyttar till ett gammalt hus.

15 00
Sanningen om äggoljetempera - den ärliga färgen

Milis Ivarsson berättar ärligt om äggoljetempera; innehåll, egenskaper, historik och myter. Äggoljetempera är
en traditionell målarfärg som använts i århundraden. Milis och hennes dotter Frida Hafvenstein Lenzer har i
familjeföretaget Av jord, utvecklat konceptet Färg i påse för egen blandning av äggoljetempera.

