UTSTÄLLNINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM

BYGGNADSVÅRDSUTSTÄLLNING
SKAFTÖ FOLKETS HUS I GRUNDSUND
5 MAJ - 15 JUNI 2016
www.lysekil.se/sehuset

SE HUSET

■ Vecka 18
Tors 5 maj
		
		
		
		
		

Fre 6 maj
Lör 7 maj
Sön 8 maj
		
		

■ Vecka 19
Tis 10 maj

		
		
		
		
		
		
		

Tors12 maj
		
		

Lör 14 maj
		
		

Sön 15 maj
■ Vecka 20
Tis 17 maj
		

Tors 19 maj
Lör 21 maj
Sön 22 maj

		

		

■ Vecka 21
Tis 24 maj
Tors 26 maj
Lör 28 maj
		
		

Invigning kl 15 Välkommen till Se Huset!

Välkomsthälsning och introduktion till utställningen
Se Huset, antikvarie Anita Larsson Modin,Slow House.
Skådespelare Ulla Skoog vädrar om fönster och
gamla hus – ”Med näsan tryckt mot rutan”.
Det bjuds på bubbel och tilltugg! Skaftö Folkets hus.

Sön 29 maj

		
		
		

Öppet kl 12 -16

Workshop* Fönster & färg # 1 		
		
Fönsterdoktorn och Marie Erbéus kl 13
Husvandring Fiskebäckskil kl 16
Lars Rydbom och Marianne Sandgren Petersson

■ Vecka 22

Öppet kl 12 -16

Tis 31 maj

Öppet kl 12-16

Öppet kl 12 -16
Öppet kl 12 -16

Tors 2 juni

Öppet kl 16- 20

Husvandring Grundsund

Lars Rydbom och Kent Holmberg kl 13
Öppet kl 12 -16

Workshop Skaftö skola

Grundsund Nu & Då - bilder berättar
Prisma Västra Götaland.
Björn Ohlén och Matilda Lundberg
Rådgivning* Från golv till tak
Chico Hovendskov 3 platser kl 14,15 och 16.30

Föredrag

Bra att veta om gamla hus innan det är försent!
Chico Hovendskov kl 18
Öppet kl 16- 20
Husvandring Grundsund
Lars Rydbom och Kent Holmqvist kl 18
Öppet kl 12 -16
Föredrag Bebyggelsen i Bohusläns kustorter
Ann Mari Westerlind kl 14
Öppet kl 12 -16

Rådgivning Bygglovsenheten på plats kl 12-16
Öppet kl 16- 20

Lör 4 juni

Öppet kl 12 -16

Sön 5 juni

Öppet kl 12 -16

		
		

Workshop* Pilflätning

Christian Erlandsson kl 13

■ Vecka 23
Tis 7 juni

Öppet kl 12-16

Tors 9 juni

Öppet kl 16- 20

Lör 11 juni

Öppet kl 12 -16
Workshop* Fönster & Färg # 2
Fönsterdoktorn kl 13

		
		

		

Rådgivning och provmålning*

Sön 12 juni

Öppet kl 12 -16

		

Utvändig färgsättning Marie Erbéus kl 14

Rådgivning Bygglovsenheten på plats kl 12-16
■ Vecka 24
Tis 14 juni

Öppet kl 12-16

		

Björn Ohlén 4 platser kl 13,14,15,16		
Föredrag Energibesparing i gamla hus
Björn Ohlén kl 18

		

Öppet kl 12 -16
Öppet kl 12 -16

Ons 15 juni

Föredrag Härnäsets Folkets hus
Göran Rydenstam och Henrik Hallbäck kl 13
Öppet kl 12-16
Öppet kl 16- 20

		
		
		
		
		

Rådgivning* Energirådgivning för husägare 		

Final kl 13

”Kronan på verket” och Se Huset i framtiden!
Hans och Sonja Allbäck håller föredrag och
praktiska moment om fönsterhantverk och
framtidens färg.
Tårtmingel och om Se Huset i framtiden! kl 17
Filmvisning kl 18: Hans och Sonja målar om
Versailles, SVT K-special.

Läs mer om programaktiviteterna på nästa sida!

Öppet kl 12 -16

Christian Erlandsson kl 13

		

Bohuslänska hus med känsla för landskapet
Maria Rutgersson kl 18

		

Öppet kl 12-16

Workshop* Pilflätning

		

Föredrag

				

Med reservation för ändringar inkomna efter programmets tryckning.
Aktuell information hittar du på lysekil.se/sehuset eller på Skaftö Folkets hus.

*Programaktiviteter som kräver anmälan.

SE UTSTÄLLNINGEN

SE

Tisdag Öppet kl 12-16 Lördag Öppet kl 12 -16
Torsdag Öppet kl 16- 20 Söndag Öppet kl 12 -16
Besök Se Husets café och byggnadsvårdsbutik under utställningen! Se
öppettider och mer info på lysekil.se/sehuset och i Skaftö Folkets hus.

Arkitekt Ann Mari Westerlind berättar om 360 års utveckling från små
enkla fiskelägen till populära fritidssamhällen. En berättelse om
bakgrunden till de regionala särdragen med lokala nedslag i
Fiskebäckskil och Grundsund. Cirka två timmar inklusive fikapaus och
frågestund.

Öppettider:

Kom ihåg att anmäla dig till Workshop och Rådgivning.
Anmäl dig gärna även vid Husvandring och Föredrag.
Anmälan görs till Skaftö Folkets hus i Grundsund:
tel. 0705 321995, info@skaftofolketshus.se eller via listor i entrén.
Aktiviteterna hålls i Folkets hus om inget annat anges.
Alla aktiviteter är sponsrade av projektet Se Huset med dess
sammarbetspartners och är därför till förmånliga priser.

Invigning 5 maj kl 15

Välkommen till Se Huset! och ’’Med näsan tryckt mot rutan’’
■ Välkomsthälsning och introduktion till utställningen Se Huset,
antikvarie Anita Larsson Modin, Slow House.
■ Skådespelare Ulla Skoog vädrar om fönster och gamla hus –
”Med näsan tryckt mot rutan”.

Final 15 juni kl 13

”Kronan på verket” och Se Huset i framtiden!
■ Hans och Sonja Allbäck, Ystad, håller föredrag och praktiska moment om fönsterhantverk och framtidens färg – miljövänlig linolja
i teori och praktik! Om gårdagens, dagens och framtidens möjligheter
att underhålla och återanvända äldre byggnadsmaterial vid fönsterrenovering med hänsyn tagen till beständighet, funktion, kultur, miljö och
ekonomi. Cirka 4 timmar inklusive fikapaus.
■ Tårtmingel och om Se Huset i framtiden! kl 17
■ Filmvisning kl 18: Hans och Sonja målar om Versailles.
SVT K-special från maj 2014.

FÖREDRAG

Föredrag Bebyggelsen i Bohusläns kustorter

Föredrag Fönsterrenovering Härnäsets Folkets hus

En berättelse om renoveringen av fönstren i Sveriges näst äldsta
Folkets hus i drift. Huset är K-märkt sen 1987 vilket krävde att vi
använde gamla etablerade metoder. Göran Rydenstam och Martin
Hallbäck berättar om förberedelser, ekonomi och genomförande.
Cirka en timme inklusive frågestund.

Hur ser ditt drömhus ut? Under hela utställningens tid finns möjlighet att
rita och berätta på plats i Folkets hus.

Workshop Fönster & färg # 1

Föredrag Bohuslänska hus med känsla för landskapet

Workshop Fönster & Färg # 2

Bor du i ett gammalt hus eller planerar du ett nybygge som ska smälta
in i den bohuslänska miljön? Arkitekt Maria Rutgersson berättar om den
äldre bohuslänska arkitekturens förhållande till landskapet.
Cirka en timme inklusive frågestund.

Föredrag Energibesparing i gamla hus

Björn Ohlén från västarvet ger handfasta råd om hur man både sparar
energi och kulturvärden i gamla byggnader. Cirka två timmar inklusive
fikapaus och frågestund.

Om byggnader, byggnadstradition och samhällsutvecklingen i ett
kustsamhälle. En vandring genom Grundsund med presentation av
samhället och dess framväxt till idag, om husen och vad de berättar, om
vården av äldre byggnader i kustsamhällena. Kent Holmberg, Bohusläns
guider och Lars Rydbom, Bohusläns museum. Cirka två timmar.
Samling vid Skaftö Folkets hus i Grundsund. Kostnad 50 kr.

Barnens drömhus!

Lär dig grunderna i trädgårdsflätning med pil. Med olika sorters
ekologiskt odlad pil flätar du en växtkon eller andra typer av flätade
växtstöd /klätterstöd till trädgård och balkong. Christian Erlandsson är
pilinspiratören som guidar dig bland pilsorterna och de olika nyanserna
kan kombineras till ett effektfullt färgspel. Cirka fyra timmar.
Obs! Kom ihåg att anmäla dig, begränsat antal platser.
Kostnad 50 kr + 150 kr för material.

Isolering i gamla hus, hur fungerar det och vad är alternativen?
Chico Hovedskov Crafoord Byggnadsingenjör från Västarvet Slöjd &
Byggnadsvård. Cirka två timmar inklusive fikapaus och frågestund.

Aktivitet för elever åk 4-6 Skaftö skola. Vi tar nya foton efter gamla
förlagor och jämför hur miljön förändrats med hjälp av Prisma Västra
Götaland. Björn Ohlén och Matilda Lundberg från Västarvet.
Under hela utställningens tid finns möjlighet att köpa byggsatsen
Se Huset – som fågelbord! Varje hus är numrerat och har beviljats
’’bygglov’’ av Lysekils kommun! Få hjälp att bygga ihop det på plats i
Folkets hus och måla med utomhusbeständig och giftfri linoljefärg.

Workshop Pilflätning

Föredrag Bra att veta om gamla hus innan det är försent!

SE

Barnets första hus?

WORKSHOPS

”Fönsterdoktorn kan komma!” Tittit och Rolf Saxmark från
Fönsterdoktorn i Stenungsund, med passion för vård och renovering
av gamla fönster, visar hur du kan behålla värmen, höja kulturvärdet
och förbättra ekonomin genom att bevara de gamla fönstren i ditt hus.
Erövra husets själ – gå fönstervägen! Marie Erbéus, inredningsarkitekt
och färgsättare, om färgtradition i Bohuslän och husets ”ögonfärg”!
Cirka tre timmar. Obs! Kom ihåg att anmäla dig, begränsat antal
platser. Kostnad 50 kr.

SE BARNAKTIVITETER

Workshop Skaftö skola Grundsund Nu & Då - bilder berättar

SE

H U S VA N D R I N G A R

Husvandring Grundsund - husen berättar

Husvandring Fiskebäckskil - husen berättar

Om byggnader, byggnadstradition och samhällsutvecklingen i ett
kustsamhälle. En vandring genom Fiskebäckskil med presentation av
samhället och dess framväxt till idag, om husen och vad de berättar, om
vården av äldre byggnader i kustsamhällena. Marianne Sandgren
Peterson, Bohusläns guider och Lars Rydbom, Bohusläns museum.
Samling vid Gullmarstrands entré i Fiskebäckskil. Cirka två timmar.
Kostnad 50 kr.

”Fönsterdoktorn kommer tillbaka!” Tittit och Rolf Saxmark från
Fönsterdoktorn i Stenungsund med passion för vård och renovering av
gamla fönster visar, ännu en gång på plats i Folkets hus, hur du kan
behålla värmen, höja kulturvärdet och förbättra ekonomin genom att
bevara de gamla fönstren i ditt hus. Cirka tre timmar.
Obs! Kom ihåg att anmäla dig, begränsat antal platser. Kostnad 50kr.

SE

RÅDGIVNINGAR

Rådgivning Energirådgivning för husägare

Ta med dig bilder, ritningar och frågor om hur du tänker kring energiåtgärder i ditt gamla hus. 40 minuter rådgivning. Björn Ohlén från
västarvet.Obs! Kom ihåg att anmäla dig, begränsat antal platser. (Fyra
platser kl 13,14,15 och 16.) Kostnad 50 kr.

Rådgivning Från golv till tak

Ta med dig ritningsmaterial, skisser och foton. 40 minuter rådgivning.
Chico Hovedskov Crafoord Byggnadsingenjör från Västarvet Slöjd &
Byggnadsvård. Obs! Kom ihåg att anmäla dig, begränsat antal platser.
(Tre platser kl 14,15 och 16.30.) Kostnad 50 kr.

Rådgivning och provmålning Utvändig färgsättning

Marie Erbéus, inredningsarkitekt och färgsättare, uppmanar husägare
på Skaftö att våga måla andra kulörer än ”Stockholmsvitt” med
”Fiskebäckskilsgult” runt fönstren! Om färgtradition i Bohuslän som
grund och inspiration inför utvändig färgsättning. Rådgivning från kl 14
bokas enligt tidlista i Folkets hus. Tillverkning och utlåning av
kulörprover.Obs! Kom ihåg att anmäla dig, begränsat antal platser.
Kostnad 50kr.

Rådgivning Bygglovenheten Lysekils kommun på plats

Bygglovenheten svarar på frågor och informerar dig vad du ska tänka
på när du vill bygga till eller bygga nytt. Drop-in vid aktivitetstillfällena.
Mats Carlsson och Gunvor Crogård från Bygglovenheten.

