HANTVERKSREGISTER
med experter inom byggnadsvård och kulturhistoria

För husägaren är det svårt att veta vilka hantverkare och konsulter som har ett
kulturhistoriskt perspektiv vid renovering och restaurering av äldre hus.

I vårt register finns hantverkare som kan gamla hus, material och tekniker samlade
i en och samma databas. Informationen i Hantverksregistret är sökbar på
www.slojdochbyggnadsvard.se.

Här hittar du konsulter och hantverkare inom byggnadsvård, ekologiskt bygge och
slöjd. Likaså finns här produkter – exempelvis byggvaror och slöjdprodukter –
lämpliga såväl för gamla hus och ekologiskt nybygge som för den medvetna
konsumenten som vill handla hållbart.

Är du hantverkare eller konsult med kulturhistorisk kompetens kan du ansöka om
medlemskap på denna blankett.

Företagsföreningen Hållbara Hem är ett nätverk med inriktning mot tradition,
kvalitet och hållbarhet som samverkar kring fortbildning och företagsutveckling. Vi
tror att bättre samverkan stärker både företagen och hela sektorn. Du hittar mer
information om föreningen på www.slojdochbyggnadsvard.se/hallbarahem

Anmälan avser

 Hantverksregistret

Verksamhetsform

Vilket innebär att ditt företag blir sökbart på vår hemsida
www.slojdochbyggnadsvard.se mot en avgift på 300 kr/år

 Aktiebolag  Enskild firma

exkl. moms.

Verksamheten grundad år….……………….
Har företaget F-skattebevis?

A. Person- och företagsuppgifter

Antal anställda/medlemmar……..............

 Ja  Nej

Organisationsnummer ……………..............................................

Företagets namn.…………………………………………………….....................................
Personnamn

Födelseår

……………………………………………….……………….

...…………………….....

…………………………………………………………….….

...…………………….....

…………………………………………………………….….

...……………………….

Besöksadress ………………………..….…………………………………………………...
Postadress (om annan än besöksadress)…...………………………………………………..
Postnummer ………….…..……………..…

Ort.………………………........................

Kommun.………………………………...…

Län………………………........................

Telefonnr ………........……………………………………………………............................
………………………………………………………………………....................................

B. Yrke/verksamhetsområde (Ditt yrke / företagets branschområde)
Presentation av företaget, beskrivning av verksamheten och ev. specialitet
…………………....................................................................................................................
..............................................................................…………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Vilken typ av tjänster erbjuder du/ni? ...................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....................................

Vilken typ av produkter tillhandahåller du/ni?

E-postadress/-er…………………......…………………………..…………………………..

Produkt

Beskrivning

………………………………………………………………………....................................

….........................................

............................................................................................

Hemsida……………………....…………………………………………………………..…

…………………………….

…………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………....

…………………………….

…………………………………………............................

….........................................

............................................................................................

…………………………….

…………………………………………............................

www.slojdochbyggnadsvard.se
Verksamheten på Slöjd & Byggnadsvård bedrivs av Västarvet, Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv.
www.vastarvet.se

Yrke/verksamhet

Inriktning



Arkitekt SAR

Inredningsarkitekt

Landskapsarkitekt
Bebyggelseantikvarie


Bildhuggare

Byggmästare

Byggnadsingenjör

Byggnadsvårdsbutik
Ekobyggare

Halmhusbyggare

Lerhusbyggare

Elektriker

Fönsterhantverkare
Förgyllare

Metallförgyllare

Träförgyllare
Glasmästare

Golvläggare

Mattläggare

Golvläggare
Parkettgolvläggare
Gärdsgårdstillverkare


Isolerare

Kakelugnsmakare

Keramiker
Konservator

Målerikonservator

Möbelkonservator
Papperskonservator 

Porslinkonservator

Stenkonservator

Träkonservator
Arborist
Arkitekt

Yrke/verksamhet

Inriktning



Målare

Byggnadsmåleri
Dekorationsmålare 

Möbelrenoverare

Plåtslagare

Rörläggare
Smed

Brukssmide

Verktygsmide
Snickare
Byggnadssnickare 

Båtbyggare

Möbelsnickare

Timmerman

Snickerifabrik/tillverkning

Spisrenoverare
Stenarbetare

Plattsättare

Stenmontör

Stuckatör

Sågverk
Takläggare

Skiffertakläggare

Spåntakläggare

Stråtakläggare
Tapetserare


Tapettillverkare

Trädgårdsmästare

Upplevelsenäring

VVS-ingenjör

Återbruk
Landskapsvårdare
Murare

Miljö/Hållbarhet
Hur arbetar du/ni för att minska er miljöbelastning? (Exempelvis användning av
miljövänliga och/eller lokala material, förnyelsebara resurser m.m.)
………………………………………………………………………....................................
...…………………………………………………………………….............………………
……………………………………………………................................................................
................................................................................................................................................
Vi/jag är villig att ta emot praktikanter/lärlingar.

 Ja  Nej

C. Relevanta utbildningar (t.ex. högskola, lärling m.m.)
………………………………………………………………………............................……
…………………………………………………………………............……………………
…………………………………………………....................………………………………
………………………………………....................................................................................

D. Relevant arbetslivserfarenhet
…………………………………………………………………...…….............……………
…………………………………………………………............……………………………
…………………………………………....................

Antal år i sektorn…………...……

E. Referenser
Referensobjekt (maila/skicka gärna med foton)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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…………..…………………………..…........………………………………………………

Namnförtydligande.…………………………………………………………………………

………………………............………………………………………………………………
………....................................................................................................................................

Datum.…………………………………….

Ort.………………………........................

Namnteckning.………………………………………………………………………………
Namnförtydligande.…………………………………………………………………………

Referenspersoner (endast för vårt bruk)
Namn.…………………………………….

Tele.……………………………..............

Namn.…………………………………….

Tele.……………………………..............

Namn.…………………………………….

Tele.……………………………..............

Kontaktperson hos oss (exempelvis Slöjd & Byggnadsvård/ Västarvet, Slöjd i Väst eller
föreningen Hållbara Hem)
………….…………………………………………………………………..

Media/omnämnd i
………………………………………………………………………………………………

Datum.…………………………………….

Ort.………………………........................

Namnteckning.………………………………………………………………………………
Namnförtydligande.…………………………………………………………………………

Så här behandlar vi dina personuppgifter:
I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt,
korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade). Läs
mer på http://www.slojdochbyggnadsvard.se/om-slojd--byggnadsvard/kontakt/behandling-avpersonuppgifter/”

…………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………...……………………………………………….

Skicka blanketten till: Slöjd & Byggnadsvård, Otto Salomons väg 4, 448 92 Floda.
Besöksadress: Källnääs, Nääs Slott, 448 92 Floda

F. Branschorganisation/nätverk

Telefon: 010- 441 43 60

…………………………........................................................................................................

G. Underskrift
Jag godkänner att dessa uppgifter lagras i en databas som administreras av Slöjd &
Byggnadsvård / Västarvet.
Datum.…………………………………….

Ort.………………………........................

Namnteckning.………………………………………………………………………………
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