
Byggbögarna slår hål på machomyten i ny bok!
Detta är husrenovering som du aldrig tidigare sett den! Byggbögarna är paret som med obefintlig
bakgrundskunskap i byggnadskonst började totalrenovera en fallfärdig gård i Jämtland. Resultatet blev ny
kunskap, sammanbrott, massor av fans, medverkan i SVT – och nu en bok.

OM BOKEN:
För drygt fem år sedan damp en både stor och sliten lantbruksgård ner i famnen på Micke och Daniel. De hade aldrig tänkt skaffa sommarställe. Nu skaffade
sommarstället dem. Hur skulle en musikalartist och en IT-tekniker bosatta i Stockholm kunna rusta upp ett hus 57 mil upp i landet utan vare sig erfarenhet,
kunskap eller pengar?

Men vad är väl en bal på slottet om inte utmanande och sjukt lärorik? Så utan prestige, tidigare kunskap eller budget och tidsplan började Micke och Daniel
rädda sin alldeles egna tillflyktsort från förfall. Kort sagt: de utmanade sig själva och testade saker de aldrig trodde att de skulle ägna sig åt. Idag har paret
förvandlat träkåken i Grönviken till sitt paradis, en svensk sommaridyll medregnbågskant. Trots att de beskriver huset som ett 200 år gammalt skötebarn med
kroniskt uppmärksamhetsbehov, så är kärleken stor.

Det kan inte mer än rasa är en charmigt galen bok om byggnadsvård och husrenovering. Vill du ta chansen att lära dig något om renovering, en gnutta
byggnadsvård, se någon annan våndas av utmaningarna med husägande eller bara titta på svettiga (och ibland totalt byggnadsokunniga) män i arbetskläder
så är det här boken för dig.

OM FÖRFATTARNA:
Daniel Österhof är IT-tekniker och uppvuxen i Bräcke i Jämtland och Michael Westlund är musikalartist, ursprungligen från Valbo. Paret har varit
tillsammans sedan 2007. Under pseudonymen Byggbögarna har de på ett underhållande sätt slagit hål på machomyten om husrenovering och skaffat sig
tusentals entusiastiska fans som följt deras renoveringsresa i sociala medier. De har även medverkat i SVT:s succéprogram Det sitter i väggarna.

Några kapitel ur boken:

• Det kan inte mer än rasa – Om alla skador de insåg att huset hade

• Hjärterum och stjärterum – Om renovering av kök och badrum

• Luta lite hit, luta lite dit – Vård av trägolv och annat



• Från farstun till Facebook – Hur killarna nådde ut på sociala medier – och fick både pepp och kärlek!

• Det enda som är rakt här är kommunikation – Om att rädda relationen under renovering
 

För mer information:

Terri Herrera, pr-ansvarig,

terri.herrera@mimadre.se,

0707-32 22 26
 

Printz Publishing startades hösten 2010 och är ett förlag som ger ut svensk och utländsk skönlitteratur och fackböcker. Förlaget drivs av Pia
Printz och Anna Levahn. ”Tanken med Printz Publishing är att ge ut böcker som vi saknar i bokhandeln, böcker i en genre som vi kallar
intelligent underhållning. Feelgoodberättelser som är lättillgängliga, men också välskrivna och smarta – och gärna roliga”, säger Pia och Anna.
Förlaget ger ut översättningar av några av Storbritanniens största författare och bland böckerna finns succéromanerna En dag av David
Nicholls och Livet efter dig av Jojo Moyes. Mer information om förlaget och våra böcker hittar du på www.printzpublishing.se Följ oss gärna på
Facebook under Printz Publishing, eller på Instagram: @printzpublishing


