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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Utbildningar / seminarier
Söka pengar kurs 13 februari i Tollered
Pengar - en viktig del av kulturarvsbevarandet. Har ni en idé ni vill förverkliga? Något som måste lagas?
En räkning som skall betalas? Lär mer på Söka pengar kurs för arbetslivsmuseer. Alla kursdagar: 11-16.
Kursen anordnas av ArbetSam i samarbete med Hillefors grynkvarn.
Plats: Nääs slott, Tollered, Västra Götaland.
Kostnad: Kursen är gratis Pris för lunch: 150-200 kr betalas av deltagarna.
Passa på, nu när kursen anordnas i vår närhet. Observera att det är väldigt ont om tid.
Länkar till info och anmälan:
www.arbetsam.com/wp-content/uploads/2013/12/Söka-pengar-kurs_webb.pdf
https://docs.google.com/forms/d/180Sd86N2HMR2XlC9D0hz-fJcWnVUW3GyNQe2hel3qXA/viewform

TUR 2015 - Sveriges stora resemässa
Vi har för några veckor sedan skickat ut information om TUR-mässan den 19-22 mars 2015
i Göteborg.
Anmäl ditt intresse för personligt deltagande, broschyrer, produkter, föremål etc via e-post till info@navivast.se eller
på telefon till någon av oss. Vi svarar även på Dina frågor.
- Einar Brodin
070-530 77 79 einar.brodin@telia.com
- Ingvar Kronhamn 076-881 08 85 ingvar.kronhamn@telia.com
- Åke Paulsson
070-249 49 54 ake@jarnvag.info

Besöksmålskartan 2015
Har Ni uppdaterat alla uppgifter till NAV:s besöksmålskarta. Ni har fått utskickat ett formulär via mail
som ni uppdaterar och godkänner. Nytt för i år är att din förening måste ha betalat in medlemsavgiften till
NAV senast den 1 februari 2015, för att få NAV-loggan vid ditt museum på kartan. Det är gratis att vara
med på kartan för NAV: s medlemmar. Övriga betalar 100 kronor. Senast 15 februari ska alla uppgifter
finnas NAV tillhanda så att vi kan producera klart kartan till TUR-mässan som startar 19 mars.
Har du frågor kring kartan, eller vet att ni ändrat kontaktperson/ mail, eller behöver ha formuläret med
post. Kontakta då Pia Åkesson, 0501-40508, mail: pia@navivast.se

Kulturarvsdagen 2015
År 2015 har utnämnts till ”The European Industrial and Technical Heritage Year ” och det kommer Kulturarvsdagen att uppmärksamma. I Sverige heter temat Människors värv och verk – en resa i teknik- och
industrihistoria, och arrangemanget genomförs den 13 september 2015. Här finns möjligheter att skapa
gränsöverskridande arrangemang med bland andra våra grannar i Finland och Estland som också valt att
uppmärksamma detta i sina lands teman.
Var med och lyft fram era minnen, människor, händelser och platser på Kulturarvsdagen. Evenemanget
genomförs alltid den andra söndagen i september och då arrangerar lokala arrangörer aktiviteter runt om i
landet.
Alla som vill är välkomna att delta med ett arrangemang på temat under denna dag. Anmälan och mer information hittar du på Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se
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Arbetslivsmuseernas dag 2015
/ŶďũƵĚĂŶƟůůĂƩ ŵĞĚǀ ĞƌŬĂƉĊĞŶĚĂŐĨƵůůĂǀ ƵƉƉůĞǀ ĞůƐĞƌƉĊ/ŶŶŽǀ ĂƚƵŵŝdƌŽůůͲ
ŚćƩ ĂŶĚĞŶϵŵĂũϮϬϭϱ

För att synliggöra våra arbetslivsmuseer som ett spännande besöksmål och en plats för kunskap och upplevelser kommer NAV tillsammans med Innovatum för andra året anordna
Arbetslivsmuseernas dag i Trollhättan lör dagen den 9 maj 2015.
Arbetslivsmuseernas dag är en chans att synliggöra era verksamheter till nya målgrupper
och att träffa kolleger och samarbetspartners.
Dagen skall kombinera Innovatums och Saab Bilmuseums många möjliga upplevelser med att våra arbetslivsmuseer visar upp sina aktiviteter (hantverk, maskiner, demonstrationer etc). Vi vill visa upp vad man
kan göra och uppleva på arbetslivsmuseerna och det är därför fokus på aktiviteter under dagen
Vi är tycker att förra året var en bra start på evenemanget arbetslivsmuseernas dag och det är viktigt att arbeta vidare med detta evenemang för att ge en positiv uppmärksamhet för våra arbetslivsmuseer.
Det är kostnadsfritt att medverka och det kommer finnas tillgång till tält, el mm på liknande sätt som förra
året.
Ni som var med på arbetslivsmuseernas dag 2014 får gärna höra av er med synpunkter på förbättringar.
Anmälan om deltagande kan göras på:
http://www.innovatum.se/aktiviteter/arbetslivsmuseernas_dag_2015/
eller till kontaktpersonerna nedan.
Tveka inte att anmäla er och medverka till att utveckla denna möjlighetens dag!
För anmälan och frågor kontakta:
- för NAV,
Sten Björkman:
070-634 22 33
- för Innovatum, Henrik Olsson:
0520 28 94 14
- för Innovatum, Märta Gustafsson: 0520-28 9421

info@vagnsmuseet.com
henrik.olsson@innovatum.se
marta.gustafsson@innovatum.se

Enkät 2013-2014
Sammanställning av enkät till arbetslivsmuseer
Under 2013-14 har NAV tillsammans med Innovatum genomfört och sammanställt en enkätundersökning till arbetslivsmuseer.
Läs mer om enkäten och dess resultat på www.innovatum.se/sammanstallning-av-enkat-till-arbetslivsmuseer-2013/
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MIMMI - ÅRETS ARBETSMYRA 2015
Mimmi Mickelsen, spårvagnsinstruktör i
Göteborg, har utsetts till Årets Arbetsmyra för sitt stora engagemang inom Museispårvägen och Svenska Spårvagnssällskapet.
Arbetets museum i Norrköping har uppdraget att stötta landets cirka 1 450 arbetslivsmuseer med bland annat insatser
för att öka kompetens, nätverkande och
kunskapsutbyte. Som en följd av detta ger
varje år Arbetets museums
vänförening ett pris till en av alla de
eldsjälar som genom sina insatser för våra
arbetslivsmuseer bidrar till ett rikt kulturliv och bevarande av vårt kulturarv.
– Genom priset Årets Arbetsmyra vill vi
uppmärksamma dels landets alla arbetsFoto: Jenny Blad
livsmuseer, dels alla de människor som med liv och lust, och ofta på ideell basis, hjälper till att
bevara kulturarvet och tillgängligöra det, berättar Torsten Nilsson, arbetslivsintendent vid Arbetets museum i Norrköping.
Det var en enig jury som utsåg Mimmi Mickelsen till Årets Arbetsmyra. Bakom nomineringen står Museispårvägen
i Malmköping och Spårvägssällskapet Ringlinien.
(Text och bild är hämtat från ArbetSams nyhetsbrev, januari 2015).

Aktuellt
Vid ett nyligen genomfört seminarium för NAV’s styrelse var en av punkterna på arbetsordningen/dagordningen
följande: "Medverkan från medlemmar i projekt där NAV är engagerad".
Styrelsemedlemmar i NAV deltar i flera projekt som berör vår verksamhet på olika sätt, t ex ekonomiska frågor,
bevarande av kulturarv mm.
Vi vet att det i våra medlemsföreningar finns en betydande kompetens att nyttja i olika sammanhang. Det är viktigt
att ta till vara den kunskap och kompetens som finns i våra föreningar.
Vi återkommer med mer information om hur vi kan åstadkomma en utökad representation och ett bredare engagemang i olika projekt från våra medlemmar.

Till sist vill vi tacka för ett trevligt och innehållsrikt 2014
och önska Er alla ett framgångsrikt 2015.
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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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