Nyhetsbrev nr. 1 /2017

Stolpverk Norden

Hej!
I detta första nyhetsbrev från Stolpverk Norden kommer en uppdatering om arbetet i
föreningen och lite kring vad som är på gång.
Vad händer just nu?
Just nu arbetar styrelsen med att få igång hemsida, få fram en logga, bankuppgifter och har
sedan bildandet haft tre möten. Planer har börjat smidas kring hur Stolpverk Norden ska
närvara vid Byggnadsvårdens konvent i Mariestad den 27‐29 september och eventuellt också
vid Bygningsvernkongressen i Trondheim i september 2018.
Vad har hänt?
Stolpverksdasset som vi byggde tillsammans på seminariet är nu rest på Nordens Ark av
bygghantverks‐studenter från Mariestad under handledning av Mats Anderses och Kars‐Ers
Bygghantverk. Några bilder från detta finns på Stolpverk Nordens Facebook sida:
https://www.facebook.com/stolpverk/
Den 20 april togs initiativ till en ”Stolpverksöl” i Göteborg på Hagabions restaurant. Totalt 14
personer samlades och pratade stolpverk ‐ allt från egna projekt i stort till detaljlösningar
och tips på referenser diskuterades på en kombinerad Afterwork. Det blev en mycket trevlig
kväll och nästa Stolpverksöl i Göteborg är därför redan inplanerad! Den inträffar torsdagen
den 25 maj kl 19.00 på Hagabion i Göteborg, efter en visning av restaureringsarbetet på
Kvibergsnäs Landeri (se nedan). Hoppas att vi ses där!

Foto: MG. Stolpverksmys på Hagabion i Göteborg 20 april 2017.

Vad kommer att hända?
Styrelsen
‐

Nästa styrelsemöte blir d 25 maj, i Göteborg på Kvibergsnäs Landeri, där det avslutas
kl 17.00 med en visning av det pågående restaureringsprojekt.

Öppna aktiviteter
‐

25 maj 2017 kl 17.00. Göteborg. Visning
av stolpverksladan på Kvibergsnäs
Landeri, efter styrelsemötet. Visningen
kommer att vara öppen för alla
stolpverksintresserade och när visningen
är klar åker de som vill in till Hagabion
där det blir tid för stolpverksöl nr 2.
Vi satsar på att vara vid Hagabion
omkring kl 19.

Kurser
‐

‐

Foto: UHL. Kvibergsnäs landeri. Delen med rotknä är
sannolikt från 1700‐talet och väggarna har då varit i
skiftesverk.

4‐20 augusti 2017. Gotland. blir det stolpverkskurs på Gotland med Josh Jackson, 19‐
24 augusti – ska kolla upp det! Mer info om kursen finns här:
http://byggnadsvardsforetagen.se/
28 augusti – 3 september 2017. USA. Följ med på kurs till stolpverks‐gurun Jack
Sobon i Massachusetts, USA ! Mer info om kursen finns här:
http://byggnadsvardsforetagen.se/

Hemsida och Facebook sida
Hemsidan och Facebook sidan är tänkt som plattformar där vi alla har möjlighet att vara
delaktiga, så mycket eller så lite man själv önskar. Vi i styrelsen hoppas att vi alla kan hjälpas
åt att fylla kalendern med egna initiativ till träffar, visa sina egna byggprojekt eller tipsa om
andra intressanta projekt, studiebesök, kurser eller andra evenemang.
Det finns många idéer om vilka typer av kurser som kan anordnas; allt från slipning av
verktyg till beräkningar av stolpverkskonstruktioner. Det finns många mycket kunniga
personer som kan hålla kurser och workshops inom sina fält. Vi återkommer kring detta,
men sprid naturligtvis gärna information om kurser som medlemmarna själva anordnar.

Mvh
Styrelsen i Stolpverk Norden

