2018.01.23
Inbjudan till kurs:

Tekniska installationer i
känsliga miljöer
Denna kurs riktar sig till fastighetsansvariga
och vaktmästare som är delaktiga i hur olika
tekniska installationer i våra kyrkor görs.
Alltifrån kabeldragning, placering av
larmdosor till utformning av
utrymningsskyltar.
Kursen kan ge dig verktyg för att snabbt kunna
ta rätt beslut, vilket ofta krävs när den
konkreta utformningen bestäms.
Målet är att du efter genomgången kurs ska
ha mer kunskap om hur el-, tele- och
larminstallationer i kulturhistoriskt värdefulla
rum bör göras.
Vi vill att du tar med dig dina egna
erfarenheter och om du har aktuella exempel
på installationer. Ta gärna med dig bilder i
telefon eller på usb-sticka.

Datum: 1 mars 9.00- 16.00
Plats: Nääs Slott & Slöjdseminarium, Otto Salomons väg 16, 448 92 Floda. Byggnad
Slöjdseminariet, Vinkelsalen
Kostnad: 450 kr inkl. lunch och fika. Västarvet fakturerar.
Anmälan görs via denna länk: https://goo.gl/forms/Fli8GMLtBeFAveLO2
senast: 16 februari
Arrangör: Göteborgs stift, Västarvet, Elcenter AB
Max antal deltagare: 25 personer
Mer information: Ulrika Lindh, Slöjd & Byggnadsvård/ Västarvet,
ulrika.a.lindh@vgregion.se tel. 0735-544474.

Preliminärt program:
9.00

Kaffe, praktiska frågor

9.15- 9.45

Värme i kyrkorna genom tiderna. Robin Gullbrandsson

9.45- 10.15

KML (kulturminneslagen) och KAE (kyrkoantikvarisk
ersättning); vad gäller i kyrkorna? Hampus Winroth och
Anni Bergström

Bensträckare
10.25- 11.30

Exempel på bra och mindre bra installationer i kyrkor,
som kabeldragning, uppvärmning, tillgänglighet, el,
tele, ljud och ljus. Jan Spånslätt, Karin Lundberg och Jonas
Axelsson

11.30- 12.00

Brand: teknisk utrustning, installationer, säkerhet
och utrymning. Jan Andersson

12.00- 13.00

Lunch

13.00- 14.00

Workshop
Gruppövning där vi tittar och diskuterar några olika
utföranden och scenarier. Deltagarnas erfarenheter
är viktiga och både goda och dåliga exempel är
värdefulla som diskussionsunderlag. Ta gärna med
bilder som gör att det kan vara lättare att diskutera
utförandet. Lisa Molander och Hampus Winroth

14.00- 15.00

Kaffe samt redovisning av gruppdiskussionerna , 10
budord. Lisa Molander och Hampus Winroth

15.00- 16.00

Exemplet Källnääs! Vi tittar på en miljö med gott om
“dåliga exempel” på elinstallationer. Ulrika Lindh och
Jonas Axelsson
Avslutning
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