
 

Båt&Byggnadsvård i Roslagen tel 072-585 18 43 
Gamla Väsbyvägen 5 mail info@bbviroslagen.se 
761 97 Norrtälje hemsida www.bbviroslagen.se 

Byggnadsvårdsdag 7 maj 2016 kl. 11.00-14.00 
Första lördagen i maj är det byggnadsvårdsdag hos oss på Båt & Byggnadsvård i Roslagen. Tillsammans med 
hantverkare från bygden och några av våra leverantörer visar vi olika hantverk, verktyg och material.  
Kaffe med dopp serveras ute eller inne. 
Vi kommer att erbjuda 5-15% rabatt på vissa utvalda produkter.  
Nya tidlösa klassiker för trädgården kommer att finnas till försäljning. 

• Se hur man använder yxa och bandkniv vid timringoch prova att 
använda dessa redskap. Passa på att ställa frågor om ditt timmerhus. 

• Pröva Speedheater RS och Cobra eller titta när Marcus från Speedheater 
demonstrerar dessa. 

• Vilka foder, lister och socklar passar till ditt hus? Vi visar upp och pratar om ett 
antal lister som kommer att säljas hos oss och som är framtagna av ett hyvleri i vår 
närhet. 

• Prova Skrapex, en slipbar skrapa för skrapning av fönster, golv, lister, trösklar, 
trappor, möbler, båtar m.m. och som används och uppskattas av bland annat golv-
läggare, båtbyggare, målare och fönsterrenoverare. Träffa och diskutera med den 
som tillverkar dessa skrapor. 

• Den båtintresserade kan diskutera båtfernissa och andra produkter med 
representant från Epifanes. 

• Vilken pensel ska man använda? Ägarna till Gnestapenseln visar och svarar på 
frågor kring de handgjorda penslarna.  

• Thord Jansson finns på plats med sina hantverk - bland annat slafat och vettar. 
• Representant från Engvall&Claesson finns på plats för att svara på frågor  om 

linoljefärg. 
• Slamfärg finns i flera kulörer. Kom och diskutera slamfärgens egenskaper.  
• Se hur holkar för ugglor, stare, trädkrypare och fladdermöss tillverkas. Passa även 

på att köpa en fågelholk.  
• Har du slöa stämjärn, hyvlar, knivar eller saxar? Ta med dem så slipar vi dem (ej 

verktyg med sågtandade blad). 
 

 

Hjärtligt välkomna! 


