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Nyhetsbrev nr 1 

4 oktober 2012 

ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM 2012 

Årets arbetslivsmuseum finns inom NAV's område. 

Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås, utanför Mari-

estad har utsetts till årets arbetslivsmuseum, bland 

femton nominerade museer. 

Besök vinnarens egen hemsida: 

http://www.qvarnstensgruvan.se/ 

NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst 

NYHETER 
för registrerade 

medlemmar 
  i NAV 

Vi påminner om medlemskonferensen på Rydals museum den 13 oktober enligt tidigare utsänd inbjudan.  
Tag chansen att träffa andra entusiastiska medlemmar, utbyta erfarenheter, och lyssna på intressanta re-
dovisningar och erfarenheter till gagn för din egen förening. 

Konferensen är kostnadsfri (lunch o fika ingår). 

Anmälan till Maj-Lis Carlsson på e-post: info@navivast.se 
eller på telefon 072-246 92 32. 

Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan Minnesfjället, som utsetts till Årets Arbetslivsmuseum kommer att 
delta i konferensen med anledning av kompetensväxlingsprojektet. Vi hoppas att hon även kan berätta 
lite om museet och om känslan av att ha utsetts till Årets Arbetslivsmuseum. 

HÖSTKONFERENS 

Du håller just nu i det första nyhetsbrevet från NAV. 
Vi har själva producerat brevet inom styrelsen, så Ni får överse med att professionaliteten inte är fullständig. 

 

Nyhetsbrevet är tänk att komma ut 4 gånger om året. 

 

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 och synpunkter till nyhetsbrevet, i form av både text och bilder. 

 

Material sänds helst via e-post: info@navivast.se 

eller per papperspost till: NAV, Box 6009, 461 06 TROLLHÄTTAN  

NYTT NYHETSBREV 

http://www.qvarnstensgruvan.se/
mailto:info@navivast.se
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Vi informerade om "Blå Slingan" på årsmötet i Lunds-

brunn i maj.  Styrelsen sände senare ut ett upprop om 

"Blå slingan" (eller annat lämpligt nätverk).   

Responsen har varit minst sagt blek.  

Artikeln till vänster är saxad ur Lerums Tidning, och eve-

nemanget var ett gemensamt initiativ mellan Lerums 

och Partilles kommuner. 

Båtarna, elbåten Säfvelången II och ångaren Svanen, 

var transporterade till sjön Aspen speciellt för det här 

tillfället. 

Elbåten Säfvelången II har hemmahamn Nääs, Tollered 

(Sävelången). 

Ångaren Svanen har hemmahamn Baldersnäs, Dalsland  (Laxsjön). 

 

NÄTVERK OCH SAMARBETEN 

Papperspost: 
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
Box 6009 
S-461 06 TROLLHÄTTAN 

e-post (funderingar och material till nyhetsbrevet): 
info@navivast.se 
 
Tel: 072-246 92 32  

På årsmötet den 5-6 maj informerade styrelsen om att NAV sökt anslag för åren 2013 till 2015, med 300 000:- 
per år. 

I mitten av juni meddelade Västra Götalandsregionen att vi fått ansökan beviljad, med sökt belopp. NAV är en 
av få föreningar som fått bidrag med sökt belopp, de allra flesta (som fått något alls) har fått mer eller mindre 
reducerade belopp. 

Som grädde på moset har NAV dessutom fått 200 000:- för 2012, utan att ansöka om dessa. Anledningen till 
detta är att ansökningstiden gick ut mitt i skedet (2011) när NAV gick från en förening under ”idéstadium” till 
en formellt bildad förening. 

Ekonomi 

På gång 

Lagom till höstkonferensen kommer en liten broschyr 
om NAV från tryckeriet. 

Broschyren kommer att finnas för utdelning på konfe-
rensen. 

Ni som, mot förmodan inte deltar i Rydal, kommer att 
få några exemplar med posten senare. 
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