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Ordförande har ordet

Vi har haft en vinter som varit
ömsom varm, ömsom kall.
Därutöver så har det varit kraftig
storm i vissa delar av landet.
Men, nu börjar det förhoppnings-
vis bli vår så sakteliga, så våra
medlemmar får börja planera
sommarsäsongens aktiviteter.

Visst är det en bra avspark för
den intensiva utomhusperioden
att delta i FIBORs årsmöte,
denna gång i Skåne!

Kronovall är ett vinslott och vi
ges tillfälle att besöka vinkällare
och provsmaka allehanda viner.
Middagen lär vara fantastisk med
ett flertal rätter och goda viner
därtill.Och vi bor på slottet.

Men, det är inte bara vinet som
lockar till Kronovall! Först är det
en möjlighet att delta i årsmötet,
föra fram åsikter och vara med
att påverka utvecklingen av
FIBOR i den riktning vi önskar.
Det är samtidigt en möjlighet för
medlemsföretagen att träffa
varandra och diskutera
gemensamma och nya problem.
Slottet i sig är en sevärdhet och
omgivningarna likaså. Ett semi-
narium och utflykt ingår i pro-
grammet för de båda dagarna.
Försök att ta dig tid att komma
med till Skåne! Det kommer att
bli en upplevelse både kulturellt
och kulinariskt. Väl mött !!

Marie Klingspor Rotstein

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

ÅRSMÖTE PÅ KRONOVALLS SLOTT

MED SEMINARIUM OCH UTFLYKT

DEN 8 - 9 APRIL

Slottet Kronovall är beläget inom Albo Härad och byggdes omkring 1740 av
kammarherre Per Palmcreutz. Sitt nuvarande utseende fick slottet på 1890
talet genom arkitekten Isac Gustaf Clasons ritningar. I slottet finns värdefulla
möbler och inventarier bevarade. Vi kommer att förevisas alla sevärdheter
under vår vistelse. Slottet används i dag som hotell och restaurang och vi skall
bo och äta på slottet
På slottsområdet ligger även detta vackra lilla hus (se nedan) byggt 1767.
Slottet ligger i en lummig bokskog med en härlig grönska som särskilt på
våren ger en mjuk och ljus grönska. Nedan en bild av den Engelska parken,
ett vackert och välvårdat parkområde. Här ges ett lämpligt tillfälle att
fortsätta diuskussionerna som inleddes vid parkanläggningarna på Nääs och
Gunnebo när vi hade parkeminarium år 2004.



bbbbbb  VÄRVA 2 NYA MEDLEMMAR…
  …så befrias Du från årsavgiften
   på 500 kr till FIBOR !
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STADGEÄNDRING !!
Vid årmötet på Nääs framlades en
motion om stadgeändring
avseende medlemskategorier.
Styrelsen fick i uppgift att gå
igenom den. Detta är nu gjort.
Styrelsen står bakom motionen
som bilägges kallelsen. Läs
igenom, jämför och tyck till.
Nuvarande stadgar går det att läsa
på hemsidan www.fibor.org

PROXY !!
Har Du inte möjlighet att komma
på årsmötet, skicka in en fullmakt/
proxy, för att på så sätt delta i
röstandet avseende såväl motion
som val av styrelse mm.
En blankett för fullmakt finns med
i kallelseförsändelsen.

ÖPPET HUS-Restaureringar
v35 eller 36 är det kanske lämpligt
att inbjuda allmänheten till pågå-
ende projekt igen. Förra året kom
aktiviteten i skuggan av Kultur-
husens Dag, men i år får vi ta nya
tag. Det har redan kommit in ett
par spännande förslag på lämpliga
objekt att visa i detta samman-
hang. Så, planera in arbetet och se
vad som kan vara intressant att
visa. Kontakta Johan Lindblom
eller Lasse Sandberg om förslag.

BOK
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

 BYGGNADSVÅRDSDAG
PÅ SKANSEN DEN 8 MAJ

I år är det andra året som FIBOR kommer att delta i Skansens
Byggnadsvårdsdag - en heldag kring prasktisk byggnadsvård.

OBS !! SKICKA IN INFORMATION OM DITT FÖRETAG TILL FIBOR. DET
ÄR TREVLIGT ATT LÄMNA UT BLAD OCH BROSCHYRER, ELLER KAN-

SKE BARA VISITKORT TILL INTRESSERADE BESÖKARE.

    Eftersom FIBOR är aktivt i olika officiella sammanhang kan det
        vara lönsamt att låta tillverka något informationsmaterial.

Service för FIBORmedlemmar:

JURIDISK RÅDGIVNING
Kamill Szeker står från årsskiftet till tjänst med
rådgivning per telefon angående juridiska
knivigheter i fråga om avtalsrätt och entrepre-
nader.

Kontakta Marie Klingspor Rotstein för mera
info och länk till Kamill.
0706-28 55 66    marie.klingspor@skanska.se

 BYGGNADSVÅRDSMÄSSA
HEM & VILLA 14 - 17 APRIL

Årets Hem&Villamässa inkluderar även byggnadsvård och
hålls på Elmiamässan i Jönköping. FIBORmedlemmen Svensk
Byggtradition med Per Zachrisson är aktiv i projektet och
anordnar Byggnadsvårdstorget på mässan. FIBOR kommer att
ha en monterplats på detta torg. Det kommer att informeras om
vad FIBOR är och betydelsen av vår branschorganisation.
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OBS !!  ALLA, INTE BARA MEDLEMMAR, ÄR VÄLKOMNA ATT
                    DELTAGA I FIBORs OLIKA EVENEMANG !



   FIBOR    Box 6159    102 33 Stockholm    Tfn/fax 08-665 49 90   www.fibor.org    info@fiborg.org
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ÅRSMÖTET PÅ KRONOVALL
MED SEMINARIUM OCH UTFLYKT

12.00 LUNCH PÅ BRÖSARPS GÄSTGIVAREGÅRD (kostnad c:a 75 kr)

13.15      SAMLING PÅ KRONOVALL

13.30     ÅRSSTÄMMA

14.30 SEMINARIUM   ”ATT GJUTA OM GAMLA BLYTAK”
             Bror Mårtensson, den ende i Sverige som utför detta slag av arbete,
            berättar om hur det hela går till. Bror har bl.a. gjutit om delar av taket
             på Lunds domkyrka, även på några kyrkor i närheten av Kronovall

15.30     AFTERNOON TEA I SALONGEN

17.30     VINGUIDENING PÅ SLOTTET OCH VINKÄLLAREN
             inklusive vinprovning av vita viner och champagne

18.30       VINPROVNING AV TRE UTVALDA RÖDA VINER  (TILLVAL)

19.55 FEM RÄTTERS MENY inklusive fria viner

22.30     KAFFE OCH TRYFFEL

23.15     KVÄLLEN AVSLUTAS

08.15     FRUKOST

10.00     AVFÄRD MOT UTFLYKTSMÅL

10.30     BESÖK  i närområdet
             Programmet är i skrivandets stund ej helt fastställt. I början av v12
             kommer information att finnas på www.fibor.org

13.00     HEMRESA för dem som inte fortsätter att resa runt på Österlen.
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                         STUDIERESA TILL PARIS 20-24/4 2005

Onsdag      19.30  Avfärd med flyg från Arlanda till Paris, Air France. Ankomst 21.55.

Torsdag 10.00 Saint Denis med chefsarkitekt Benjamin Mouton
                   Uppförandet av Saint Denis innebar på sin tid en revolution av kyrkorummet från
                   det låga romanska mörka till ett högt rum upplyst av ljus som bjöds in genom glas-
                    målningarna. Denna kyrka är ett av de monument som Benjamin Mouton ansvarar
                        för. Han berättar om systemet med architectes en chef des monuments historiques,
                    organisationen av vården av de franska byggnadsmonumenten och vi besöker kyrkan

15.00 Qualibat med Raymond Huet
                   Qualibat är en certifierings-och klassificeringsorganisation för byggbranschen med
                    drygt 50.000 företag certifierade inom ca 400 verksamhetsområden. Raymond Huet,
                    tidigare generaldirektör för Qualibat informerar om hur systemet fungerar.

                      20.00  gemensam middag

Fredag        8.00 Avfärd från hotellet
                       9.00 L´École de Chaillot
                   Denna skola är Frankrikes motsvarighet till Kungl. Konsthögskolans restaurerings-
                   utbildning. Chefen för utbildningen Mme Mireille Grubert och Natacha Pakker
                   berättar om utbildningen. Vid vårt besök pågår en internationell workshop.

                       11.00 Les Compagnons du Devoir
                  Genom denna organisation som bedriver grund- och påbyggnadsutbildning, samt
                  gesällvandring till mästarnivå lever de traditionella hantverken vidare. Les Compagnons
                    ger även ut avancerade hantverksencyklopedier. Här äter vi lunch, c:a 11 Euro.

                     15.00 Eiffeltornet
                   Vi gör en guidad tur under c:a 1,5 tim. Här ges ett mått av teknik- och industrihistoria.

Lördag         9-12.00 Versailles med chefsarkitekt Frédéric Didier
                    Frédéric Didier visar oss slottet, berättar dess historia och om hur restaureringar utförts.
                    Efter besöket är dagen fri. Det är möjligt att stanna och närmare studera omgivningarna
                   i Versaille eller bege sig in till Paris

Söndag      Dagen är fri för egnabesök. Flygresa hem 15.50

Resan kostar 6.000 kr + moms. I priset ingår flygresa ToR med Air France; Transfer mellan flygplats och hotellet; 4 övernattningar i dubbelrum på
centralt medelklasshotell. Enkelrum ordnas mot tillägg; Samtliga besökspunkter under studieresan enligt ovan; Dokumentation över besöken.

                                     Frågor och anmälan görs direkt till Henrik Larsson som ansvarar för resan; henrik.larsson@hgo.se
                                                   eller  070-529 99 41.          OBS !!  Max 20 deltagare.         Först till kvarn ….



Besök hos...
Petrus Entreprenad i Åhus. Presentationen av företaget görs ge-
nom ett tidningsklipp. Peter Johansson som driver företaget är
styrelseledamot i FIBOR sedan ett år tillbaka. Peter hjälper till och
arrangerar årsmötet på Kronovall i april.
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