
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgarden.org • www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik

Kursavgift:  2 365 kr

Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc 1 900 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 1 670 kr
Dubbelrum med dusch & wc 1 670 kr /pers

För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 170 kr 

Anmälan senast 7 augusti (i mån av plats anmälan senare)  
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgarden.org
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler     
dig till våra kurser!

Upplysningar: 
Lotta Lirkas, tel 010-160 80 62, lotta.lirkas@svenskakyrkan.se

Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart. 
Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen 
du får en månad före din planerade vistelse hos oss. 

Med reservation för förändringar.

Grönyteskötsel 
med maskinvisning

Kurs för kyrkväktare och parkarbetare 
Stiftsgården Rättvik 4-5 september 2018

VÄSTERÅS STIFT

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi 
enligt nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av 
läkarintyg debiteras endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.

Foto: Lotta Backlund



Kursledaren heter Hans Bill. Hans har under många år 
varit trädgårdslärare på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 
och är numer utbildningsledare för YrkesAkademin Gröna 
Näringar. Företaget Siljans Träd Gräs & Stenar driver han 
parallellt med jobbet som trädgårdslärare med utbildning, 
föreläsningar, rådgivning inom trädgårdsområdet och 
besiktning av lekplatser och utemiljöer. Företaget utför även 
trädgårdsanläggningsarbeten och beskärningsuppdrag. 
Läs mer om Hans Bill på: http://tradgrasostenar.se/

Maskinexperterna är ett 
fullserviceföretag inom 
grönytesektorn som drivs 
av Håkan Borg. Han har 
jobbat i branschen sedan 
2004, först som demon-
stratör och säljare hos 
Johans Park & Mark i 
Hudiksvall och därefter 
med andra uppdrag i 
olika företag i branschen. Nu driver han Maskinexperterna, 
som i första hand riktar sig till kunder i södra och mellersta 
Norrland. 
Maskinexperterna ska erbjuda ett så brett program som 
möjligt. Det ska alltid finnas en maskin som uppfyller just 
dina behov.

Läs mer om Maskinexperterna på: 
http://www.maskinexperterna.se/

Grönyteskötsel
Skillnaden mellan en väl skött och en illa skött grönyta är 
milsvid. Ofta är det dessutom grönytan som är det första som 
möter besökaren så redan där kan vi påverka hur dom kommer 
att uppfatta oss. Nu finns möjligheten att öka kunskapen kring 
grönyteskötsel med hjälp av denna kurs som både tittar på 
skötsel, underhåll och maskiner. Kursledare är Hans Bill och 
maskinvisningen står Maskinexperterna från Hudiksvall för.

Du är varmt välkommen!

Lotta Lirkas

Program
Tisdag 4 september 
09:30 Ankomst. Kaffe och smörgås
10:00 Utemiljön
 - Beståndsdelar samt skötsel och underhållsbegreppen
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:00 Skötselmanual för grönytor - ett arbetsredskap    
 för kvalitet och planering
 - Genomgång av skötsel- och underhållsåtgärder
 Inkl kaffe
17:00 Middag
18:00 Kvällsaktivitet
20:00 Aftonbön och kvällste

Onsdag 5 september 
08:00 Morgonbön och frukost
09:00 Grönytemaskiner 
 - Indelning och uppbyggnad
10:00 Maskinvisning av Maskinexperterna  Inkl kaffe
12:00 Bön mitt på dagen och lunch
13:00 Maskinkunskap
           - Service och underhåll av maskiner
 - Körteknik och säkerhet
15:00 Kaffe och hemfärd


