I Materialstudion möter ni följande utställare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stickspån & stavspån/ Anna Johansson, AJ Bygghantverk
Ullisolering/ Måns Månsson, Isolen BM, www.isolen.com
Puts & kalkfärg/ Daniel Nymberg, Målarkalk, www.malarkalk.se
Linoljefärg/ Dan Hansen, Wibo, www.wibofarg.se
Linisolering/ Rickard Johansson, Claessons Trätjära, www.claessons.com
Trä & träkvalitet/ Lars-Gunnar Björklin, LGB Timmerhus, www.lgbtimmerhus.se
Murverk i modern tillämpning/ Tomas Gustavsson, www.konstruktioner.se , samt medlem
i "Nätverk för tungt, murat och putsat byggande"
Lera/ Ulf Henningsson, Lerbyggeföreningen, www.lerbyggeföreningen.se
Fönsterrenovering/ Mats Lindström, Husögat Byggnadsvård, www.husogat.se
Tapetsering med handtryckta tapeter/ Ann-Charlotte Strandberg, Lim o Handtryck,
www.limohandtryck.se
Isoleringsmaterial/ Ulrika Lindh, Slöjd & Byggnadsvård www.slojdochbyggnadsvard.se
Kulturkulör - ny linoljefärgslikare/ Stefan Lindgren, RAÄ, Kulturkulör är ett nytt färgsystem
framtaget av Riksantikvarieämbetet i samarbete med NCS. Kulturkulör för linoljefärg är
en färgkarta som visar historiska pigment i över 300 kulörer. www.raa.se

På konventet kan ni också se flera utställningar:
•

Spara och bevara – energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Spara
och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat
för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

•

Stockholms stadsmuseums utställning inom projektet,“Co2olBricks – Climate Change,
Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments” Stockholms Stadsmuseum och
Riksantikvarieämbetet deltar i EU-projektet CO2OL Bricks – Climate Change, Cultural &
Energy Efficient Monuments som ingår i INTERREG IV Baltic Sea Region. Projektet
pågår mellan 2011-2013.

•

Utställningen Konservering af bygninger og inventar i historiske bygninger i Danmark.
Nationalmuseum Köpenhamn

•

Bebyggelseregistret. Bebyggelseregistret BeBR, är ett nationellt informationssystem med
information om det byggda kulturarvet. Bebyggelseregistret är hämtade från
inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och
registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet
och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

•

Kulturvårdsforum. Kulturvårdsforum är avsett att vara en mötesplats och ett
diskussionsforum för professionella och kulturarvsintresserade. Syftet är att underlätta
kunskapsspridning, samordning och samverkan samt erfarenhets- och
informationsutbyte. Kulturvårdsforum är en community som drivs av
Riksantikvarieämbetet.

•

Det kommer också att finnas informationsmaterial från Kulturarv utan gränser och från
flera medverkande län

