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ARBETSLIVSMUSEERNAS DAG 

26-27 april 2014 - Industrihistorisk dag med arbetslivsmuseer. 

 

Möjligheternas dag, som vi kallar den, syftar till att visa upp våra arbetslivsmuser som upplevelse-

rika besöksmål. Vi önskar att ni utställare fokuserar på aktivitet och delaktighet i så stor utsträck-

ning som det går, för att möta besökarna på ett levande sätt. 

 

Nu har Ert museum chansen att synas lite extra. Tillsammans gör vi ett minnesvärt evenemang där er före-

ning tillsammans med andra Arbetslivsmuseer visar att vi sitter på en fantastisk skatt. Låt gästerna få vara 

med på en resa till ert museum och uppleva något fantastiskt. Ge dem möjlighet att få vara med att till-

verka, se, lyssna och känna sådant som ert museum vill visa upp. 

 

En heldag tillsammans med Innovatums Science Center, Saab Bilmuseum och massor med andra arbets-

livsmuseer. Den 26 april visar vi allmänheten vad som finns runt om i Västra Götaland. 

 

Var med och ha inspirerande aktiviteter där både barn och vuxna får vara med, låt dem prova, visa hur 

man gjorde eller ha lite tävling. Det är helt fritt och upp till er att skapa aktiviteterna. Vi vill att besökarna 

ska möta alla våra innehållsrika museer och få reda på vilka skatter som finns att besöka resten av året. 

 

Vi tänker oss att dagens konferencier kommer att lyfta fram varje utställare i rampljuset, både från scen 

och från era platser i utställningen, vi tänker oss en lokal direktsändning. 

Ni får gärna agera ihop med andra utställare eller på egen hand vara aktiva med besökare runt om på hela 

utställningsytan. 

Vi önskar visa upp yrken och dess historia på ett levande sätt. Att använda sig av dofter ljud och personer 

uppklädda i autentiska kläder är några sätt att skapa känsla och upplevelser. Bjud in till att vara med och 

prova på. 

NAV:s årsmöte kommer att hållas på kvällen den 26:e april (efter veterandagen) på hotell Swania kl. 

18.30. Efter årsmötet inbjuds till sedvanlig middag. 

Inbjudan till både Arbetslivsmuseernas Dag och NAV’s årsmöte  

kommer inom kort att sändas ut till alla arbetslivsmuseer inom Västra Götalandsregionen. 

Kurser 

 18 januari 2014 

En utbildning i konsten att arkivera rätt genomfördes 

på Vara Folkhögskola, under ledning av Liz Gunnars-

son från Älvsborgs läns föreningsarkiv (ÄLFA). 

22 januari 2014 

Föreläsning om sociala medier av Elin Ivarsson på 

Innovatum Science Center i Trollhättan.  
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Om nyhetsbrevet 

Papperspost: 
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
Box 6009 
S-461 06 TROLLHÄTTAN  
e-post (funderingar och material till nyhetsbrevet): 
info@navivast.se 

Hemsida: www.navivast.se 
Tel: 072-246 92 32   
Org.nr. 80 24 61-1413 
Bankgiro 780-7365  
Nästa nummer utkommer den 1 maj 2014. 

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av 

både intressant och underhållande material i Era göm-

mor. Vi är alltså tacksamma för alla bidrag till, och syn-

punkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder. 

 Besöksmålskartan 

Just nu pågår uppdatering och insamling av nya uppgifter till vår populära besöksmålskarta. Vi har skickat ut 

begäran om uppdateringar till de adresser vi har i våra register samt till platser som vi känner till. Om du inte fått 

något att uppdatera eller vill vara med på kartan så hör av dig snarast till oss. 

Allt material behöver vara oss tillhanda absolut senast 7/2. 

Kontaktperson för detta är: Pia Åkesson, pijas@telia.com, 0501-405 08 
 

 Enkät 

I höstas genomförde vi en enkätundersökning bland arbetslivsmuseerna här i väst. Hela 65 museer hade möjlig-

het att svara och det är vi både glada och tacksamma för. Slutrapporten är ännu inte klar men kommer att läggas 

ut på hemsidan när den är det. Vi kommer också att presentera enkäten på årsmötet den 26 april. Här är ett litet 

smakprov på sådant vi fått reda på från enkäten: 

 Vi kan konstatera att kontakten med kommuner och turistbyråer på många håll är bristfällig och det första vi 

gör åt det är att bjuda in dem till ”vår dag” på Innovatum den 26 april! Då har vi alla chansen att visa upp vår 

verksamhet för både politiker, tjänstemän och allmänhet, så att alla andra också förstår vilken tillgång vi är i 

våra kommuner. 

 Enkäten har också visat att alldeles för många platser bjuder sina besökare på fritt inträde och guidning, så i 

höst planerar vi för kurser i hur man som förening ska våga ta betalt för det man gör. 

 Temaresor 
Vi kommer att bjuda in Pia Sander från Skåne som jobbat med temaresor för att inspirera alla de museer som vill 

jobba med organiserade bussresor (förhoppningsvis redan i mars). Läs deras Projektrapport på: 

https://www.yumpu.com/sv/document/view/20267409/teknikhistorisk-safari-regionmuseet-kristianstad 

 20-23 mars 2014 - TUR-mässan. 
I likhet med tidigare år kan vi nyttja en del av den yta som Repslagarmuseet i Älvängen har tillgång till. Vår gol-

vyta är 7 x 3 m. 

Vi kommer att dela ut besöksmålskartan, presentera föreningen NAV samt den mångfald av de besöksmål inom 

industrihistoria och arbetslivsmuseer som finns i Västra Götaland. 

Som en del i presentationen av NAV kommer vi att använda det bildspel som vi sammanställde till 2013 års 

mässa. Det bildspelet innehåller 3-4 foton från ett antal medlemmar. 

 Stenriket Bohus Malmön 

planerar en teaterföreställning i ett av stenbrotten på Bohus Malmön under sommaren 2015. 

Vi kommer att följa deras förberedelser med stort intresse ända fram till premiären. Kanske något att ta efter 

(eller stjäla idéer från)? 

 Ångaren Bohuslän fyller 100 år! 
1914 byggdes Ångaren Bohuslän på Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg på beställning för Marstrands 

Nya Ångfartygs AB, även kallat Marstrandsbolaget. 2014 fyller hon således 100 år!  

Tilldragelsen kommer Sällskapet Ångbåten att fira i Lysekil i slutet av juli. 
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