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IPMS Göteborgs bygghelg 7-8 september 2013 

(denna info är tills vidare preliminär! Den 20/8 kommer den definitiva) 

Arrangör: IPMS Göteborg och Art in Miniature 

Plats:  Tylebäck Kursgård i Tylösand. Kungsvägen 1, 302 70 Halmstad 

Avgift: För de som inte är med i IPMS kostar det 100 kr att komma på själva bygghelgen, 
medan det är gratis för medlemmar. Swap-meet med tillgång till bord i närbelägen lokal 
är gratis för medlemmar men kostar 100 kr per bord för andra. Övriga priser se sid. 2 

Anmälan görs till jan.forsgren@janfo.se  

För byggträffen gäller att du måste vara med båda dagarna (ömmande fall kan vi diskutera), medan du på swap-meet 
kan välja dag, eller båda. 

Två veckor före bygghelgen är anmälan bindande och avgiften skall betalas; hur mycket är beroende på vad just du 
utnyttjar enligt lista längre ner i dokumentet. Enklast är om du i förväg bokar och betalar för lunch, eftermiddagskaffe 
och frukost. Middag kommer vi att diskutera under lördagen. 

 

Program (preliminärt): 

Lördag 7/9: 10.00 – 12.00 Besök på Svedinos museum i Ugglarp, frivillig aktivitet med 70 kr i 
inträde. Därefter åker vi mot Tylebäck 

 12.30 – 13.30 Incheckning och lunch på Tylebäck 

 13.30 – 18.00 Aktiviteter 

 13.30 Alla hälsas välkomna och presenterar sig 

Under eftermiddagen kommer några förevisningar av byggteknik, målning och vädring 
att hållas i mindre grupper så att tid för frågor finns. Detta varvas med bygge om så 
önskas på medhavda modeller och bildförevisningar över ett ännu ej bestämt tema. 
Om försiktighet iakttas kommer airbrush, kompressor och kanske tom. färg för att 
finnas för att prova på sprutmålning 

Om du tänker bygga så finns det ingen punktbelysning utan endast allmänbelysning i 
lokalen. Egna lampor får tas med, strömuttag håller vi 

19.00 Gemensam middag där alternativen är att själv brassa något i det gemensamma 
köket eller äta på restaurangen enligt bifogad prislista 

 

Söndag 8/9: 08.00 Frukost (frukostbuffén rekommenderas) 

 09.00 – 13.00 Aktiviteter (sen ankomst kan accepteras mot bra ursäkt) 

Under förmiddagen kommer några förevisningar av byggteknik, målning och vädring att 
hållas i mindre grupper så att tid för frågor finns. Detta varvas med bygge om så 
önskas på medhavda modeller och bildförevisningar över något ännu ej bestämt tema. 
Om försiktighet iakttas kommer airbrush, kompressor och kanske tom. färg för att 
finnas för att prova på sprutmålning 

13.00 Hemfärd för de som önskar, resten kan stanna kvar och bygga ett tag 
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Swap-meet 

Medlem får tillgång till ett bord gratis, och den inte har så mycket att sälja ombeds dela bord med annan medlem. 
Icke-medlem betalar 100 kr per bord. För att underlätta kommersen kommer listor för det du vill sälja att skickas ut, 
så andra kan hjälpa dig när du är frånvarande. 

Tider: 

Lördag 7/9: 13.30 – 18.00 Tillgång till lokalen 

Söndag 8/9: 10.00 – 15.00 Tillgång till lokalen 

Tylebäck kursgård 

Vi har bokat rum i vandrarhem Nissan på Tylebäck, där finns kök, men det innebär också att lakan och handdukar 
kostar. Bygghelgen genomförs i våningen under sovrummen, medan Swap-meet blir i huvudbyggnaden 100 m 
promenad från Nissan. 

Priser (ska du boka rum vill vi att ni inkluderar maten i din bokning): 

Deltagande i bygghelgen: Gratis för medlemmar, 100 kr för andra 
Rum på Tylebäck Lö-Sö: 375 kr i dubbelrum 
Lunchbuffé Lö och Sö: 79 kr/dag 
Frukostbuffé Sö: 75 kr 
Eftermiddagskaffe med  
bulle eller fralla: 50 kr 
Totalt pris enligt ovan: 658 kr för medlem, som subventioneras till viss del. 
 
Om du inte tänker boka rum kan du välja att vara med på måltider eller låta bli. Då blir det ingen avgift för medlem, 
men 100 kr för bygghelgen och 100 kr för swap-meet för icke-medlem. 
 

Övriga priser: 

Lakan och handdukar: 95 kr (ta med eget) 
Middag Lö, husmanskost 1 rätt: 145 kr 
Middag Lö, husmanskost 2 rätter: 220 kr 

 

Priser sammanfattning: 

Medlem; bygghelg och swap-meet (1 bord) med frukost, lunch, em.-kaffe och rum:  658 kr*) 

Medlem; bygghelg och swap-meet (1 bord) utan rum och förtäring:  0 kr 

Icke-medlem; bygghelg och swap-meet (1 bord) med frukost, lunch, eftermiddagskaffe/te och rum: 858 kr 

Icke-medlem; bygghelg eller swap-meet (1 bord) med frukost, lunch, em.-kaffe och rum: 758 kr 

Icke-medlem; bygghelg och swap-meet (1 bord) utan rum och förtäring:  200 kr 

Icke-medlem; bygghelg eller swap-meet (1 bord) utan rum och förtäring:  100 kr 

 

*) Är redan subventionerat och kommer att subventioneras till viss del ytterligare, besked kommer 
 ca 2 veckor före helgen 


