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ArbetSams årsmöte
Landskrona 28 - 29 april
Folkets hus

Fredag 28 april
11.00 - 12.00 Registrering
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 Välkommen
* Gösta Nilsson, Landskrona kommun
* Barbro Franckie ArbetSam
* Historisk musikodyssé med Röda Kapellet.
13.15 - 17.00 Seminarier
Delegationen för Industrisamhällets Kulturarv - Information om delegationens arbete.
Birgitta Svensson och Lars-Eric Jönsson.
”Gräv där de stod” - Presentation av ett
samarbetsprojekt mellan ArbetSam, ABF &
Folkrörelsernas Arkivförbund. Johnny Jacobsson, ABF.
Bidrag till arbetslivsmuseer - Helena
Westin, RAÄ.
Tekniska museets samarbete med Sveriges
arbetslivsmuseer - Helene Sjunnesson,
Tekniska museet.
Invandrad Arbetskraft - Ett brännande
aktuellt projekt som inbjuder 25
arbetslivsmuseer till deltagande - Niklas
Cserhalmi, Arbetets museum.
Arkiv och museer i samverkan, den danska
modellen - Henning Bender.
Arbetslivsmuseer i Sverigen
Museijärnvägen Anten Grafsnäs och
Gislaveds Industrimuseum presenterar sin
verksamhet.

17.00 Incheckning och vila
19.00 Middag med underhållning. Landskrona
kommun bjuder deltagarna på en historisk resa
för alla sinnen.

Lördag 29 april
09.00 - 10.00 Årsmötesförhandlingar.
10.00 Startar vår kostnadsfria upptäcktsresa.
Buss avgår mot Malmö, Torup och Lund
* Kockumskranen.
* Öresundsbron.
* Kaffepicknick i korgar.
* Statarmuseet med lunch i det gröna.
* * Lunds medicinhistoriska museum.
Hemresor från Lund. ca 16.00.

ArbetSam - årsmöte
Landskrona 28 - 29 april
Folkets hus

ArbetSams

Tema

Vårt andra årsmöte med seminarier kommer att
hållas den 28 - 29 april 2000 i Landskrona.

Temat för årsmötet är brobyggande. Ett tema som
på många sätt är aktuellt i dagens Sverige, några
exempel:

Resor till Landskrona
Så fort vi fått in alla anmälningar skickar vi en
deltagarlista. På så sätt kan ni hitta resekompisar.
Seminariet kommer att avslutas i Lund varför
tågresenärer kan boka biljett från Lund.

Boende
I landskrona finns flera olika typer av boende att
välja på. Kontakta Landskronas turistbyrå 0418473 000 eller tourism@landskrona.se så får du
hjälp att hitta ett boende som passar dig.

Byggnadsindustrin arbetar för fullt med att
färdigställa bron över till Danmark.
ArbetSam arbetar med kraft för att bygga
broar mellan Sveriges arbetslivsmuseer.
Projektet Invandrad arbetskraft skall
förhoppningsvis hjälpa till att bygga broar
mellan svenskar och nysvenskar.
Arbetets museum och Sveriges
Hembygdsförbund arbetar med att bygga en
hemsidesdatabas för arbetslivsmuseer och
hembygdsföreningar.

Hotell Chaplin, 575 kr. (Weekend enkel)
gångavstånd. 0418-163 35 eller 046-771 172.
Hotell Öresund, 975 kr. (Weekend enkel)
gångavstånd. 0418-474 000.
Örenäs slott, 990 kr. (Weekend enkel)
bil. 0418-702 30
Villa Mariesten, 350 kr. 3 mil. 0418-660 710.
STF landskrona vandrarhem, 160 kr. icke
medlem/120 kr. medlem. Gångavstånd. 0418-120 63.
P.E. Rumsuthyrning, 150 kr. Gångavstånd. 0418134 57.
Borstahusens camping, 4-bäddsstuga 375 kr/
stuga. Lägergården 110 kr/plats. Camping 125 kr/
plats. Lokalbuss 10 minuter.

Använd bifogat anmälningsblankett.
Vi har 60 platser för seminariedelen och kommer
att använda oss av regeln ”först till kvarn...”.

Titta gärna vidare på.

Medlemskap

http://www.landskrona.se
Övernattningen betalas av deltagaren.

Erfarenhetstorg - museimässa
Det är viktigt att berätta om sin verksamhet. Hur
skall vi annars kunna lära av varandra? Tag därför
chansen att boka ett bord utanför seminarielokalen.
Där kan ni visa bilder, broschyrer och annat från er
verksamhet.

Seminariekostnader
Deltagande i seminariedelen är kostnadsfritt för
ArbetSams medlemmar.
Icke medlemmar betalar 600 kr. för seminariedelen.
Mat och fika ingår i seminariepaketet. Du betalar
endast resa och övernattning.

Anmälan

Medlemskap i ArbetSam kan lösas i Landskrona.
Enskilt medlemskap
100 kr/år
Organisationsmedlemskap 500 kr/år
Stödmedlemskap
1000 kr/år

Anmälan
Undertecknad anmäler sig härmed till
årsmöte och seminarium i Landskrona
28 - 29 april 2000.
Anmälan är bindande.
Eftersom platserna är begränsade tillämpar
vi principen ”först till kvarn....”
Namn:
Förening:
Postadress:
Postnr.
Telefon
E-post

Anmälan skickas till:
Barbro Franckie
Strandvägen 6
234 36 LOMMA

Deltar båda dagarna
Deltar endast fredag 28 maj
Ort

Speciella önskemål angående kosten:_____
___________________________________
_________________________________
_________________________________

Deltar endast lördag 29 maj

och

Vi vill delta i erafrenhetstorget
bokar därför ett bord för vårt
material

Från utställningarna

Sveriges första svenskbyggda flygplan, byggt 1910
i Landskrona av Oscar Ask och Hjalmar Nyrop.
Planet ställdes ut på statdshotellet där det kunde
beses mot betalning. Om detta och mycke mer kan
du få veta på Landskrona museum. Museet är öppet
alla dagar 12.00-17.00. Foto Landskrona museum.

På Landskrona museum finns även en utställning
om flygpionjären Enoch Thulin. Foto Landskrona
museum

