
Timring 
 

4-6 juli 2018 
 

Vi ska timra en liten bastu med timmerstockar från egen skog. 
Som verktyg använder vi olika handverktyg och motorsåg. Du kommer att lära dig de 
olika stegen vid timringen. Vad måste man tänka på när man planerar ett timmerhus 
och hur används verktygen… 
Håkan Strotz leder workshopen. Han är jägmästare och ägare av Urnatur och har 
byggt alla hus, trädhushus och stugor i Urnaturs skogseremitage. 

 
Priser 
kostnad utan boende: 2900,- 
kost & logi (2 nätter): från ca 2800,- 
totalt: från 5700,- inkl kurskostnad, kost och logi. 
Alla priser är /person och inklusive moms. 
 
kurstider:  
 dag 1 T dag 2 T dag 3 

frukost     9-10    9-10 

kurstider 15-18  10-18  10-15 

 

Du kan boka våra kurser med eller utan övernattning.  
Men vi rekommenderar att du även bokar boende för att du verkligen ska få ut det 
mesta av din tid på Urnatur. För att bo i en liten enkel stuga i skogen är ju halva 
grejen. 
 

boka själva kursen 
Skicka ett mail till info@urnatur.se med ditt 
fulla namn, adress, och telefonnummer 
Glöm inte att skriva vilken kurs det gäller. 
Vi kommer att skicka en faktura till dig. 
 
boka mat och boende 
Mat och boende  (naturnätter) bokar du separat från kursen. 
Kolla kursens datum, gå till fliken ”boka” -”naturnätter” på hemsidan , välj 2 nätter och 
antal personer som du vill boka, och tryck på > ”sök”. 
De lediga stugor som finns kommer då upp samt pris. Så klart kan du boka fler än 2 
nätter om du vill. Här kommer du till bokningen. 
 
Maten 
OBS: Ifall du bara bokar kurs utan övernattning så tar du med egen lunch. 
Övriga deltagare som bor på Urnatur: 
För att spara tid gör vi matsäck vid frukosten som vi tar med oss till lunchen (mackor, 
ägg, frukt). Vi fixar termos med te och kaffe och lite fika. 
frukost & middag 
Frukostbuffé ingår, samt ingredienser till en vegetarisk middag som du själv tillagar i 
utomhusköket nere vid sjön (för mer info läs om våra naturnätter). 

mailto:info@urnatur.se
http://urnatur.se/sv/skogskurser-2018/

