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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Aktuellt
Ideell kraft för framtiden
samverkan mellan föreningar och kommuner
Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om seminarier på fyra olika platsen inom Västra Götalandsregionen
under november månad.
Det är nu hög tid att anmäla sig!
Tag chansen att träffa kollegor/ideella aktörer och representanter från kommuner för att skapa en hållbar
samverkan i framtiden.
I det bifogade programmet hittar du mer information om innehållet i seminarierna.
I programmet finns även en anmälningslänk.
Anmäl dig snarast!

Kulturinsatser för asylsökande
Västra Götalandsregionen har genom sin kulturnämnd avsatt ekonomiska medel till det fria kulturlivet och
civilsamhällets aktörer för att genomföra kulturinsatser för och med asylsökande.
NAV har i samverkan med Innovatum ansökt om medel för att genomföra olika aktiviteter.
Det sökta beloppet — 50 000 kr — har beviljats.
Vi söker nu föreningar som kan ta emot studiebesök av en grupp asylsökande.
Deltagande föreningar ska som grund presentera ett upplägg inför studiebesöket utifrån följande
-

enkelt språk (svenska, ev engelska, tolk kan ev ordnas om så behövs )
aktivitet/visning
ideellt arbete

Syftet med studiebesöket är att ge asylsökande möjlighet till deltagande och aktivitet i föreningslivet och
kulturarvet.

Innovatum har kontakt med flyktningförläggningar, bussar etc för att ordna det praktiska arrangemanget.
Aktiviteter ska vara slutförda under 2015.
Deltagande förening kan anhålla en viss ersättning för sin insats.
Qvarnstensgruvan i Lugnås och Vallby Sörgården utanför Tidan har genomfört ett besök, i samarbete med
Innovatum och Axevalla folkhögskola. Läs om besöket på följande länk:
http://www.innovatum.se/nyheter/nyanlanda-besoker-kulturarvsforeningar/
Hör av Er till:

Innovatum
Henrik Olsson
henrik.olsson@innovatum.se
Tel 0520-28 94 14

NAV
Einar Brodin
einar.brodin@telia.com
Tel 0705-30 77 79

ArbetSam
Helena Törnqvist har efterträtt Torsten Nilsson som Arbetslivsintendent på Arbetets Museum.
Torsten är numera enhetschef vid Samlingsenheten på flygvapenmuseet i Linköping.
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Besöksmålskartan
Det kom ett mail med en länk till tidningen Föräldrakraft, som publicerat en debattartikel med rubriken
”Arbetslivsmuséer förebild inom tillgänglighet”.
Där framhålls NAV’s besöksmålskarta som ett föredöme.
”På ett synnerligen elegant sätt har de med en stor orienteringskarta över hela Västra Götaland
skapat tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. ”
Läs artikeln!
http://www.foraldrakraft.se/articles/arbetslivsmuséer-förebild-inom-tillgänglighet

Tånga-mässan 2016
Under 2016 fyller Hembygdsrörelsen 100 år.
Detta kommer att manifesteras på olika sätt, bland annat på Skansen i Stockholm under augusti månad.
Regionalt satsar Hembygd Väst på en jubileumsmässa den 17-18 september 2016 på Tånga Hed i Vårgårda.
I Hembygd Väst ingår Hembygdsförbunden Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Göteborg samt även NAV.
På Tånga Hed finns stora och lämpliga lokaler för olika aktiviteter
- en stor idrottshall med plats för många utsällare

- en matsal med möjlighet till föreläsningar, mat och annan service
- vandrarhem med övernattningsmöjlighet
För bilburna utställare och besökare finns stora parkeringsytor.
Arbetslivsmuseernas dag som två år i rad (2014 och 2015) arrangerats på Innovatum i Trollhättan blir 2016 en naturlig del i Tångamässan.
Studieförbundet Vuxenskolan kommer att medverka med aktiviteter (föredrag etc).
Planerna är att kunna mobilisera fler än 150 utsällare i olika montrar, ett antal föreläsningar/seminarier under de två
dagarna, 5-6000 besökare samt scenunderhållning, bokbord samt visningar såväl inomhus som utomhus.
Vi vill nu uppmana våra NAV-föreningar att välja ut en intressant del av verksamheten som ni vill presentera i en
monter eller utomhus om det passar bättre.

Målet är att med mässan som grund få fler besökare till våra egna besöksmål.
Bidrag för genomförande av mässan har sökts från Västra Götalandsregionen och Svenska Hembygdsförbundet.
Projektledare är Sven-Åke Mökander, Alingsås som kan lämna mer information (svenake.mokander@gmail.com
eller tel 0322-67 20 10).
Kontaktpersoner för NAV är:
Ingvar Axelsson (tel 0302-342 47 eller 0736-91 35 72)
Einar Brodin (einar.brodin@telia.com eller 0705-30 77 70

Samverkansdagar
Den 23-24 september genomfördes två dagar med fokus på samverkan för ett levande kulturarv i Västra
Götaland. Dagarna var ett projektet inom IMVG (Industrimuseum Västra Götaland).
Det var två intensiva dagar som fick oss att tänka i nya banor, och fundera över hur vi kan samverka i
framtiden, både inom och mellan föreningar, och även att stärka möjligheterna till samverkan mellan offentliga och ideella aktörer.
Ur samverkansdagarna har kommit en arbetsbok med massor av tips och idéer
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MITT (VÅRT) MUSEUM
Två Rum och Kök
Sveriges första femtiotalsmuseum grundades av Kerstin Gunnemark m.fl. Idén till att starta ett museum i
Kortedala väcktes av medlemmar i föreningen ”Kvinnor i Kortedala”. Kortedala Museiförening bildades
17 maj 1994 och museet invigdes 28 mars 1995.
Huset Adventsvägen 1-7 är ritat av HSB arkitektkontor i Göteborg. Huset är Q-märkt. Fastigheten byggdes 1954. Hyran var då 166 kronor per månad. Lägenhetsytan är 52 kvadrat, två rum och kök valdes beroende på att 50% av områdets lägenheter hade den storleken.
En genomsnittsfamilj i en två-rummare var fem personer. I vår fiktiva familj; mamma, pappa, dotter
(nedre tonåren) son 6-7 år samt en baby.
Det mesta av inredningen i Två Rum och Kök är skänkt av privatpersoner och entusiaster i föreningen.
Det är allt ifrån möbler, tavlor och draperier till kläder och hushållsprylar. Man har lagt ned mycket möda
på att ha alla saker som fanns i ett hem på femtiotalet. I skåpen finns sänglinne, gardiner, dukar och handdukar. Små dräkter med hatt med flor som visar hur modet förändrats för unga kvinnor från då till nu.
En fläkt från tiden när både herrar och damer bar hatt. I garderoben finns hemmasydda barnkläder och
även stickade plagg till baby.
Typiskt för femtiotalet var att barnen fick
dela rum. Inredningen består av tidstypiska
sängar, fladdermusfåtölj, leksaker och
sysselsättningar som fanns då. Föräldrarna
sov i bäddsoffa i rummet.
Det som var helt nytt var naturligtvis badrum med varmvatten och tillgång till tvättstuga. Elektrisk spis och kylskåp.
Museet visas varje söndag 12-15, undantag
för vissa större helgsöndagar som jul, midsommar, påsk.
Gratis inträde, men en frivillig avgift tas
tacksamt emot. Gruppvisningar kan beställas, då kostar det 20 kr per person. Telefon
för bokning av grupper: 031-485940.
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Papperspost:
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 6009
S-461 06 TROLLHÄTTAN
e-post (funderingar och material till nyhetsbrevet):
info@navivast.se

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av både
intressant och underhållande material i Era gömmor. Vi är
alltså tacksamma för alla bidrag till, och synpunkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder.
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