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Succé för Kunskapsdagen
På vackra och spännande KKV(Konstnärernas Kollektivverkstad) utanför Hamburgsund i Bohuslän genomfördes en Kunskapsdag den 3 december 2016. Temat för
dagen var ” Hur har vi öppet och hur talar vi om det”.

Vi var 11 deltagare som fick ta del av Malin Hultmans
föreläsning om sociala medier och hur vi kan använda
dem när vi vill marknadsföra eller skapa intresse för våra
arbetslivsmuseer.

Därefter fick vi äta ett spännande och gott vegetariskt
julbord, med bland annat sill av aubergine.
Kändes vågat att erbjuda sill på detta vis i sillens landskap. Gott var det i alla fall.
Vi fick också ett kortare konstnärligt inslag med bilder
och poesi.
Efter lunch utbytte vi erfarenheter och diskuterade
bland annat entrépriser och öppettider. Utvärderingen visade att vi som var där var nöjda med vad vi varit med
om.
Nästa Kunskapsdag är planerat till september 2017
med temat ”Hur får vi fler besökare” .
Foto, Pia Åkesson

Välkomna flyktingar med kultur
I vårt senaste nyhetsbrev berättade vi om detta projekt och efterlyste intresse från våra medlems-föreningar.
NAV har som bekant erhållit 50 000 SEK från Västra Götalandsregionen för projektet.
Innovatum – som har erfarenhet från motsvarande tidigare projekt – kommer att hjälpa NAV med genomförandet. Projektet är tänkt att genomföras under våren fram
till och med maj.
En viss ekonomisk ersättning utgår till deltagande föreningar.

Anmäl snarast ert intresse till NAVs kansli,
e-post; info@navivast.se eller tel 072-246 92 32.
Om ni undrar över något, kontakta; Einar Brodin,
tel 070-530 77 79.

Nedanstående artikel på sidan 3, är ett exempel på hur
asylboenden kan välkomnas och ta del av vårt industriella kulturarv.

Medlemsavgift

Årsmöte

Faktura för medlemsavgift 2017 har sänts ut till medlemmarna. Vi ber att ni respekterar angivet förfallodatum, den 28 februari, så att vårt kansli slipper skicka ut
påminnelser.
Tack för det!

NAVs årsmöte 2017 kommer att äga rum lördagen
den 8:e april på Textilmuseet i Borås.
Förutom årsmötesförhandlingar blir det ett program med
föredrag, visning och körning av museets textilmaskiner
mm.
Kallelse med program och handlingar kommer att
skickas ut senare.
Medlemsärenden som ska tas upp på årsmötet ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast sex veckor
före årsmötet. Ärenden sänds till NAVs kansli, antingen
som e-post eller brev.
Boka redan nu in den 8:e april i almanackan så att vi
får ett högt deltagande!

Uppdatering av medlemsregistret
Tillsammans med faktura för medlemsavgift har ni fått
en blankett för uppdatering av medlemsregistret.
Ni som inte redan har fyllt i blanketten, och skickat in
den, var vänlig och gör det omgående för att underlätta
våra fortsatta kontakter med er!

Välkommen
Styrelsen hälsar nya medlemmar välkommna till NAV.
En av de nya medlemmar är biblioteksföreningen i
Borås
Biblioteksmuseiföreningen är en ideell förening som
vill verka för att de svenska bibliotekens historia tas till
vara och blir dokumenterad. Föreningen startades 1989.
Föreningen är bl a initiativtagare till startandet av Biblioteksmuseet och ansvarar för driften. Medlemmar i biblioteksföreningen är enskilda och institutioner/ organisationer med intresse för biblioteks- och folkbildningshistoria.

Med hjälp av områdesansvariga i Sjuhärad Sten Björkman & Per Rosén överlämnade Nav sin medlemsskylt
”MEDLEM I NAV” till föreningens Ordförande och
museiföreståndare, fd Kultur- och bibliotekschef i Borås
kommun, Tommy Olsson för att placereras vid ingången
till museet. Samtidigt fick de en rundvandring i lokalerna.

Sten Björkman överlämnar NAV-skylten till biblioteksmuseiföreningens Ordförande, Tommy Olsson.
Foto, Per Rosén

Museet är beläget i centrala Borås, i de gamla bibliotekets lokaler och är Sveriges enda Biblioteksmuseum,
och har till syfte att dokumentera och visa de
svenska folkbibliotekens
och folkrörelsebibliotekens historia.

Museet är öppet efter överenskommelse.
Kontakta Tommy Olsson på tel. 070-5677958 eller
033-200453. info@biblioteksmuseet.se
På deras hemsida står att läsa.
”Vi ställer alltid upp!”
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Mitt (vårt) museum - Teleförrådet Skara
Sveriges minsta telefonmuseum finns i Skara
Ett museum på elva kvadrat
I Skara finns det som med stor säkerhet är Sveriges
minsta telefonmuseum. På elva kvadrat visar Åke Paulsson upp telefoner från 1890 till dagens smartphones. Museet öppnade 2016, då är det 130 år sedan Graham Bell
fick patent på telefonen.

Telemuseet är litet, men innehåller ett 90-tal olika telefon modeller, alltifrån en tidig telefon från 1890, bordsvevtelefoner, bakelittelefoner med fingerskiva, Cobra telefonen, Dialog, NMT-telefon, till dagens smarttelefoner
typ iPhone. I samlingarna finns också telefonkataloger.
Telefonen uppfanns av italienamerikanen Antonio
Meucci som konstruerade den första telefonen omkring
1849. Telefonen vidare utvecklades av Alexander Graham Bell, som beviljades patentet 1876
Utvecklingen av telefonen under 150 år har varit revolutionerande, från den första telefonen, taxen, till dagen
Smarttelefon. Telefonmuseet vill visa denna telefonens
utveckling.

En telefonkatalog från 1922, i den fanns alla nummer
i hela Västra Sverige, ändå var den inte tjockare än några
centimeter.
Foto, Åke Paulsson

Museet är beläget i centrala Skara och har inga fasta
öppettider, men öppet enligt överenskommelse på;
telefon 0511-102 61 eller 0702-49 49 54.

Lyckat integrationsprojekt på Råbäcks Stenhuggeri
I somras bjöd Råbäcks Stenhuggeri in 60 personer från
några asylboenden i närheten. Under en dag fick de en inblick i svenskt kulturarv och fick se hur maskinerna kördes. Dagen blev mycket uppskattad av alla inblandade,
såväl föreningen, feriearbetare som nyanlända.
Idén kom för ungefär ett år sedan då flera arbetslivsmuseer fick frågan om att ta emot människor från asylboenden. Råbäck kunde då ta emot en busslast i samband

med att stenhuggeriet hade arbetsdag i november. När
dagen var kommen ringde de från asylboendet och frågade om bussen kunde köra två gånger, eftersom dubbelt
så många som planerat ville åka med!
Det var väldigt uppskattat av alla. De äldre aktiva
medlemmarna från stenhuggeriet tyckte också dagen var
jättelyckad, och då kände vi att vi ville utveckla detta,
säger Ola Göransson, som var ansvarig för sommarens
integrationsprojekt.
För mer information se;
https://www.innovatum.se/kompetensvaxling/
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INBJUDAN TILL

Uppdatering av NAV-kartan 2017
Nu uppdaterar vi NAV-kartan 2017, både den tryckta och
på hemsidan!
NAV:s medlemmar kan – utan extra kostnad – presentera
sin verksamhet på hemsida och på den tryckta NAV-kartan.

TIDAHOLM

6 MAJ 2017

Alla medlemmar i NAV har i dagarna fått en inbjudan
att delta i Arbetslivsmuseernas Dag i Tidaholm lördagen
den 6 maj.
Detta är ett verkligt bra tillfälle för er att synliggöra er
verksamhet för en stor publik, så låt inte denna möjlighet gå förbi.
Ni hittar mer information i inbjudan och på vår hemsida,
eller kontakta;
Per Rosén 076- 876 41 76 perr@navivast.se
Einar Brodin 070- 530 77 79 einar@navivast.se
Anmäl ert deltagande snarast!

Uppgifter till NAV-kartan lämnas i det formulär som finns
på hemsidan; senast 28 februari.
Uppgifterna på 2016 års karta finns att se på NAV:s hemsida; www.navivast.se/navkartan – sök i vänster marginal
efter ditt museum.
Till hemsidan vill vi gärna ha foton som beskriver ert
museum och verksamheten. Se vidare brevet om uppdatering av NAV-kartan.
Upplösningen bör vara minst 300 dpi / 1 MB.
NAV ska ha rättighet att använda lämnade foton på hemsidan och i NAV:s presentationer om museerna, exempelvis bildspelet.
Frågor om NAV-kartan besvaras på telefon.
076- 881 08 85 Ingvar Kronhamn
072- 226 84 90 Pia Åkesson
076- 876 41 76 Per Rosén

ArbetSams kurser & konferenser våren 2017
Söka pengar kurs
Datum:22-23 februari 2017. Plats Munksjö Museum, Jönköping.

Vårda din tändkulemotor
Datum:30-31 mars 2017. Plats: Skandiamuseet, Lysekil
Museiskola för arbetslivsmuseer
Datum:6-7 april 2017. Plats: Medicinhistoriska museet, Göteborg
Information finns på ArbetSams hemsida: http://www.arbetsam.com
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