NORDISKT FORUM FÖR BYGGNADSKALK - SVERIGE
Vi bjuder in ll studiebesök och föreläsningskväll i Genarp!
Fredagen den 13:e februari 2015 arrangerar vi e studiebesök med
föreläsningar i Genarp, Skåne. Vi besöker Oossons Färgmakeri,
en av Sveriges ledande producenter av linoljefärg.
Där kommer vi göra e studiebesök i deras nya fabrik för a lära oss mer
om linoljeprodukter. På plats kommer Gunnar Oosson, ägare och grundare, a beräa om verksamheten och om linoljefärgens historia i Sverige.
Vi får lära oss mer om linoljefärg och sam+digt om de problem, utmaningar
och möjligheter som linoljefärgsbranschen har gemensamt med oss som
sysslar med kalkprodukter.
Precis som med kalkfärg och kalkbruk har linoljefärgen få en renässans de
senaste åren och vi har mycket a lära av varandras erfarenheter!
Dessutom föreläser Björn Bjelke-Holtermann, an+kvarie på Tyréns i
Malmö. Björn har en mycket lång erfarenhet av a arbeta med byggnader
med an+kvariska värden. Han är väl bekant med de problem och möjligheter som man som an+kvarie och som entreprenör stöter på och kommer
bland annat a prata om an+kvariens roll i olika typer av projekt.

Datum:
13:e februari 2015, klockan 14:00
Sista anmälning: 1 februari 2015.

Plats:
Oossons Färgmakeri - Fabriken
Kontoristgatan 10, 247 70 Genarp

Kostnad:
200 SEK / person inkl.moms
betalas vid besöket, kontant.
Kaﬀe och enklare ﬁka ingår.

Anmälan:
Via mail +ll:
kalkforum.sverige@gmail.com
Antalet platser är begränsat.

Kort om Nordiskt forum för Byggnadskalk
Sye
Sy-et med föreningen Nordiskt forum för Byggnadskalk är
a samla producenter, hantverkare, rådgivare, beställare,
myndigheter, forskare och andra intresserade +ll e årligt
seminarium. Inspira+on +ll dea kom framförallt från
England, Skoland och Irland där nätverket ”Building
Limes Forum” har funnits sedan 1992.
På seminariet får deltagarna möjlighet a utväxla erfarenheter med varandra, lära sig mer om nya produkter, nya
forskningsrön, presentera sina projekt och samarbeta över
na+onsgränserna.
Organisaon
Nordiskt forum för Byggnadskalk är organiserat som en
vanlig förening med en styrelse, e årsmöte och en årlig
medlemsavgi- som ska hjälpa +ll a ﬁnansiera verksamheten. Styrelsen består av medlemmar från de nordiska
länderna och dessa väljs på årsmötet.
Akviteter
Varje år arrangeras e seminarium i samband med årsmötet, normalt i någon av de nordiska länderna. Utöver dea
arrangeras också mindre na+onella möten om relevanta
ämnen.
Kontakt
Föreningens hemsida ﬁnns på www.kalkforum.org där ni
kan hia mer informa+on kring föreningen.
Inom föreningen Nordiskt forum för Byggnadskalk ﬁnns en
svensk grupp med uppdraget a arrangera lokala
arrangemang 1-2 gånger om året med inriktning på
byggnadsvård i allmänhet och kalkprodukter i synnerhet.
2014 har denna grupp bestå av följande personer:
Kristofer Ma:asson +4678-307018
Daniel Nymberg +4670-7726932
Johan Eriksson +4610-4444580

