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boken PDF En långlivad och älskad klassiker kommer nu i efterlängtad reviderad form. Så renoveras torp &
gårdar är den ultimata handboken för alla som sysslar med gamla hus och som vill renovera med varsam hand

och med gamla, traditionella metoder.

Boken har funnits ända sedan 1970-talet och har successivt byggts ut till att bli en riktig bibel för alla som är
intresserade av byggnadsvård. Under åren har den kontinuerligt uppdaterats, och även denna upplaga har

reviderats med de senaste rönen.

Boken berättar åskådligt i text och bild om hur man vårdar och renoverar ett gammalt hus. Den går igenom
huset från grund till tak, detalj för detalj, och behandlar även gamla tiders trädgårdar. Det krävs inga
specialkunskaper för att följa bokens anvisningar och råd. Ett ofta återkommande är: gör bara de

nödvändigaste reparationerna och använd om möjligt samma material och byggnadsteknik som när huset
uppfördes. Då riskerar man inte att förstöra ett vackert hus, nött av tidens tand men med gamla unika detaljer

bevarade.
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