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Ordförande har ordet

FIBOR har haft en hel del
aktiviteter under det gångna året:
FoU-seminarium van der
Nootska palatset, 5-6/2;
Studieresa Scottland, 23-27/3;
Årsmöte Nääs och Gunnebo den
16-17/4, med seminarium tema:
parkrestaurering;
FIBOR visade upp sig på en
utställningen i samband med
STONE2004-kongressen v 27;
Studiebesök på Wrangelska
palatset den 30/6;
Öppet Hus-restaureringar, vecka
37;  Kulturhusens dag, 12/9;
Juridik för småföretagare, 11/10
heldagskurs, Överjärva gård;
Linoljefärgsseminarium, 18/11
Görvälns slott, Järfälla.

FIBOR har skrivit officiella
utlåtanden för KY-utbildningar.

Vi annonserar sedan länge i
Byggnadskultur. I år även i
Byggindustrin och Gård & Torp.
G&T har nu blivit en egen fin
tidskrift som vi hoppas kommer
att läsas av många byggnads-
vårdsintresserade. Även i nästa
nummer kommer vi att ha en
annons där.
Från 2005 har FIBOR en ny
medlemsservice. Ditt företag får
hjälp med byggjuridiska frågor.
Vi hoppas det skall vara till hjälp
och nytta!

Tack för förtroendet år 2004 !!

Marie Klingspor Rotstein

N y h e t s b r e v
FIBOR
Företag inom byggnadsvård och restaurering
En branschorganisation

FIBORs STYRELSE ÖNSKAR

en riktigt
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bbbbbb  VÄRVA 2 NYA MEDLEMMAR…
  …så befrias Du från årsavgiften
   på 500 kr till FIBOR !

      FIBOR har deltagit i utgivningen av
      faksimilutgåvan Handledning i
      Allmänna Byggnadsläran med
      hufvudsakligt afseende på
       Byggnadskonsten. 1890.
      Med 9 planscher. Av EE von
       Rothstein. Vi har ett antal böcker till
       försäljning till en kostnad av 500 kr
       inkl. moms och frakt. Önskar Du en
       bok, kontakta Marie Klingspor
       Rotstein på telefon 665 49 90 eller
        e-post marie.klingspor@skanska.se

OBS !!

FAKTURORNA FÖR MEDLEM-
SKAP ÅR 2005 KOMMER ATT
SKICKAS UT NU I DECEMBER.
SAMTIDIGT KOMMER  ÄVEN
UPPFÖLJNINGSBLANKETTEN
ATT SKICKAS. DETTA FÖR ATT
MEDLEMSBEVISEN SKALL
KUNNA SKICKAS UT TILL
MEDLEMMARNA I JANUARI,
SENAST I FEBRUARI.  FIBOR-
MEDLEMSSKAPET LÖPER JU
ÅRSVIS, SÅ PÅ DETTA SÄTT
FÅR VI ALLA STÖRRE NYTTA
AV DET.

      Kurs i entreprenadjuridik

Den 8 oktober höll FIBOR en
heldagskurs i entreprenadjuridik
på Överjärva gård. Kursen var
mycket lyckad, men tyvärr var
deltagarna av olika orsaker få.
De som var närvarande var
dock fulla av entusiasm för vår
kursledare. Kamill Szeker har

FIBOR i UMEÅ den 23 november

Norrland är dåligt representerat i vårt medlems-
register och vi bestämde oss för att introducera
FIBOR för byggnadsvårdsengagerade där.
Marie Klingspor Rotstein, ordförande, och Ulrika
Lundgren Bask, kassör, reste dit. Vi hade fått
god kontakt med Länsstyrelsen och Läns-
museet.  Byggnadsvårdsföretag i området kon-
taktades, annons sattes ut i dagspressen. Totalt
25 personer samlades till mötet på Folk-
universitetet. En glädjande stor skara.

Efter presentationen av FIBOR diskuterades
situationen för företagen i Umeå med omnejd.
Det visar sig att byggnadsvårdprojekt inte är så
ofta förekommande där som längre söderut i
landet. Ett företag kan ibland få vänta något år
innan ett nytt byggnadsvårdsuppdrag blir aktu-
ellt.

Såväl Länsmuseet som Länsstyrelsen skulle
välkomna att företag aktuella inom byggnads-
vård skulle bli medlemmar i FIBOR, eftersom det
skulle underlätta arbetet med kulturbyggnader.

Vi välkomnar er norrlänningar till FIBOR !!
Med största säkerhet kommer ni att ha både
glädje och nytta av ett medlemskap!
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förmågan att sprida lust och glädje kring informationen om AB 92, ABT 94 och
dess paragrafer. Kamill är en van och engagerad kursledare, har undervisat i
allehanda juridikkurser på SIFU i Stockholm.

FIBOR kommer att fortsätta med juridikkurser om intresse finns. Föreslå gärna
ämnen som kan tas upp i framtiden! Inriktningen kan vara för såväl konsul-
ter som entreprenörer. Vi ”skräddarsyr” gärna ett dagsprogram för ett
deltagarantal på minimum 10 deltagare.

Hör av er !!

STADGEÄNDRING
Vid årmötet på Nääs framlades
en motion om stadgeändring
avseende medlemskategorier.
Styrelsen har fått i uppgift att gå
igenom den. Det är troligt att vi
kommer att kalla till extra
stämma innan årsmötet för att ha
möjlighet att driva igenom en
stadgeändring då, om det blir
årsmötets önskan.

EU-projektet BEVARANDE
AV KULTURARVET där
FIBOR är aktivt fortgår. Det är
ett långsiktigt arbete och
kommer att ge resultat först om
många år.
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Linoljeseminariet blev en succé!

Snön vräkte ner och stormen slet i träden när FIBORs linoljeseminarium
försiggick på Görvälns slott strax norr om Stockholm den 18 november.
Alla deltagare lyckades inte komma fram och en del blev försenade, men
trots detta var deltagarantalet stort. Ordförande inledde med en
presentation av FIBOR, tätt följd av Lars Sandberg (Larsson & Örnmark
Måleri AB, ansvarig för seminariet) som berättade om dagens program.

              ”Linolja - inte så enkelt som man tror”

Förste talare var målerikonsult Mikael Brantsjö vars uppgift var att tala om
linoljefärg och egna erfarenheter. Linoljefärg har använts sedan 1700-talet,
med avbrott under åren 1950-2000 då plastfärger var på modet. Nu
återvänder man allt oftare till linoljan, i synnerhet utomhus där plastfärger
inte lämpar sig. En fasad målad i linolja borde hålla 10-14 år. Man kan
t.o.m. måla tegel med linoljefärg. En förutsättning är dock att materialet är
genomtorrt. Interiörer bör tvättas noggrant innan målning, men all gammal
färg ska inte tas bort. Kommande tider skall antikvarier kunna finna rester
av originalet. Blyvitt kan finnas kvar i gamla färglager, speciellt fönster var
ofta grundade med blyfärg, vilket kräver försiktighet i samband med
restaurering.

Följande talare var Johan Lindblom från Uppsala Fönsterhantverk som
belyste linoljefärgens användning vid fönstermålning. Fönster ger speciella
svårigheter eftersom det krävs att ett fönster ska ha många funktioner och
många olika material skall samsas på ett och samma ställe. Fönster målas
på trären yta som först impregnerats med olja. Här kom Johan in på
detaljer som inte ryms i en kort beskrivning som denna. Men vi fick lära oss
hur man späder ut olja, hur många lager som behövs, hur tjockt man ska
måla, om kitt, underhåll, vad göra med beslagen osv. Frågorna haglade
och intresset stod i topp.

Efter en god buffélunch trotsade vi snövädret och gick en rundvandring runt
slottet för att titta på fönstren som nyligen hade renoverats.

Förste eftermiddagstalare var Gunnar Ottosson från Ottossons
färgmakeri. Han berättade om linoljefärgsproduktionen och visade  bilder;
förklarade att det faktiskt odlas tillräckligt svenskt lin; att man provat sig
fram till goda resultat; visade att man sprutmålat en yttervägg med
linoljefärg som ska hålla 12 år; hur man använder valsar för att få färgen
jämn; att man sätter zinkvitt i alla färger för att få ett bra resultat, osv.

Näste talare var Hans Claesson från Engwall & Claesson. Här var
tyngdpunkten färg och mögel. Pigment ändras vid lagring och olika
sändningar kan ge olika nyanser. Frågan är om man ska kompensera för
detta och andra färgskillnader mot exempelvis Raä:s färglikare. Här krävs
en gemensam ståndpunkt. En exakt och lätthanterlig färgkarta efterlystes.

Sista talare var professor Peter Beling från Lantmännen som arbetar med
att ta fram en linolja Purulin utan skadliga lösningsmedel. Det är viktigt att
få bort lösningsmedlen och ersätta dem med ofarliga ämnen. Numera finns
det linoljefärg med goda egenskaper för såväl hälsa, miljö och material.

Dagen avslutades med en  ”fråga-svar-diskussion” med hela panelen.
Seminariet var mycket lyckat eftersom så många experter på linoljefärg var
samlade på ett ställe. Svar kunde ges på de flesta frågor och olika
aspekter på problemen ventilerades. Att måla med linolja är ingalunda en
problemfritt, däremot ofta överlägsen andra färgmaterial.
Nu efterlyser vi en uppföljning av Riksantikvarieämbetets linoljefärgslikare -
och Riksantikvarieämbetet tycks vara i startgroparna med detta. Det tackar
vi för och ser fram emot det färdiga resultatet!

Gunnar
Ottosson

Peter
Beling

Hans
Claesson

Mikael Brantsjö

    Purulin



Ny service för FIBORmedlemmar:

JURIDISK RÅDGIVNING
Kamill Szeker kommer att från årsskiftet stå till tjänst
med rådgivning per telefon angående juridiska knivig-
heter i fråga om avtalsrätt och entreprenader.
Kontakta Marie Klingspor Rotstein för mera info och
länk till Kamill.

08 - 33 78 85     marie.klingspor@skanska.se

Årsmöte med seminarium kommer att försiggå den 8-9 april 2005 på Kro-
novalls vinslott i Skåne. På fredagen blir det ett intressant seminarium
(temat ännu ej fastställt). Vi besöker också vinkällaren, får provsmaka olika
drycker. Efter årsmötesförhandlingarna blir det en festlig slottsmiddag.
Övernattning sker på slottet.
På lördagen blir det en utflykt till olika intressanta platser och byggnader på
Österlen. Förhoppningsvis besöker vi även några pågående byggnads-
vårdsprojekt. Mera information i nästa Nyhetsbrev.

Årsmöte 2005
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OBS !!  ALLA, INTE BARA MEDLEMMAR, ÄR VÄLKOMNA ATT
                    DELTAGA I FIBORs OLIKA EVENEMANG !


