
- traditionsbundet håndværk og bygningskultur



Hvad får du som virksomhed i Byghåndværk?
Som abonnent hos Byghåndværk kan du og din virksomhed se frem til en række fordele bl.a.:

I Byghåndværk arbejder vi for at sikre traditionsbundet håndværk 
og bygningskultur for eftertiden. 
Vi ønsker at styrke forretningsområdet ved at synliggøre 
virksomhedernes kompetencer og anvendelsen af klimavenlige 
materialer.  
Vi tilslutter os intentionerne om en bæredygtig arkitektur 
med afsæt i langtidsholdbarhed, reparérbare løsninger og 
ressourcemæssige overvejelser i materiale- og løsningsvalg.

Kvalitetsarbejde går på tværs 
af fag dvs. imellem håndværk, 
materialer, arkitektur, rådgivning 
og vidensinstitutioner. Det er 
altid bygningens historiske 
udgangspunkt, der definerer 
løsningen.

• En virksomhedsprofil, der synliggør din   
 virksomhed og jeres erfaringer. Her kan I  
 profilere cases, som afspejler jeres faglige  
 kunnen
• En udbudsportal, som giver dig adgang til flere  
 opgaver/udbud
• En ressourceportal, hvor du både kan opslå  
 og finde ledig kapacitet, når det gælder  
 faciliteter, mandskab og overskydende  
 materialer
• En gang årligt skriver og publicerer vi en artikel  
 om din virksomhed og projekter I er involveret  
 i
• Ligesom vi profilerer det traditionsbundne  
 håndværk og bygningskulturen og bygger bro  
 mellem det traditionsbundne håndværk og det  
 bæredygtige byggeri
• Et fagligt netværk og debatforum  
 og mere detaljeret viden om bevaringsområdets  
 aktører og virksomheder

• Overblik over efteruddannelse, kurser og  
 arrangementer - samlet i én kalenderfunktion
• En gang årligt inviterer vi dig til et arrangement om  
 traditionsbundet og håndværk og bygningskultur



Hvad forventer Byghåndværk af dig?
At du efterlever de beskrevne intentioner om kvalitet i din opgaveløsning og medvirker 
aktivt til at tage praktikanter, udveksle medarbejdere og deltage i uddannelse, workshops og 
projektbesøg på byggepladser.

Vil du være en del af Byghåndværk?
Du kan blive en del af Byghåndværk ved at betale et abonnement efter virksomhedsstørrelse 
på 5.000-10.000 kr. om året. Interessenter, der støtter det overordnede formål betaler 15.000-
32.000 kr. efter om de er uddannelsesinstitutioner, museer, foreninger eller fonde.

Hvem står bag Byghåndværk?
Byghåndværk er stiftet af bevaringshåndværkere og arkitekter med positiv opbakning fra en 
lang række interessenter: 
Dansk Håndværk, Foreningen for BevaringsHåndværkere, By og Land Danmark,, Danske 
Arkitektvirksomheder, Slots- og Kulturstyrelsen, Foreningen Stråtag, Danske Tegl samt husejere - 
med økonomisk støtte fra:



- traditionsbundet håndværk og bygningskultur

Se mere på vores hjemmeside 
www.byghåndværk.dk  

Skriv til kontakt@byghaandvaerk.dk eller ring til os 
Anne Jønsson, tlf. 4053 9504 eller Jan Lindegaard, tlf. 2382 1607


