ArbetSams årsmöte
Avesta 20 - 21 april

Fredag 20 april
Jularbomuseet i Avesta.
10.30 Samling, registrering.
11.00 Lennart Palm, ABF hälsar välkomna till
Avesta.
11.10 Barbro Franckie, ordförande ArbetSam.
11.20 Koppardalen – En presentation av ett
industriellt omvandlingsprojekt.
11.50 Bidrag till Arbetslivsmuseerna, 4 miljoner
fördelas 2001! Helena Westin Riksantikva
rieämbetet.
12.20 Lunch. Församlingshemmet.
13.20 Visning av Koppardalen, Myntmuseet
och gamla byn.
Församlingshemmet i Avesta.
Seminariepasset startar.
I varje inlägg finns fem minuter reserverade för frågor!
14.30 Sagabiografen i Adak, en sann saga med
lyckligt slut, Eivor Jonsson, Sagabiografens
intresseförening.
15.10 Arbetslivsmuseum 1.
15.30 Kaffe
Seminariepasset fortsätter.
15.50 Personliga funderingar om arbetslivsmuseerna
i Sverige - Erik Hofrén, Arbetets museum.
16.00 Drömmen om ett bättre liv – presentation av
ett projekt om inom- och utomnationell
migration. Torsten Nilsson, Arbetets museum.
16.10 Industrisamhällets kulturarv – hembygden och
industriellt kulturarv, Isa Lindqvist,
Sveriges hembygdsförbund.
16.20 Arbetslivsmuseum 2.
Årsmötet arrangeras i samarbete med
AVESTA

Avesta Kommun

16.40

16.50
17.00
17.20
18.00
19.00

Gräv där de stod – Ett försök till en ny
grävrörelse, ABF Barbro Franckie berättar
om den förstudie som genomförs.
Bensträckare
Arbetslivsmuseum 3
Stillbilder och film som historisk källa – Örjan
Hamrin, Dalarnas museum.
Seminariepasset avslutas.
Samling i hyttan.
Hyttmiddag med kulturella inslag.

Lördag 21 april
Församlingshemmet
09.00 ArbetSam Årsmöte.
Vi beräknar att årsmötesförhandlingarna
kommer att ta ca. 60 minuter i anspråk.
10.00 Rundresa, norr om Avesta
Som guide på vår rundresa får vi Örjan
Hamrin, Dalarnas museum.
10.30 - Bältarbo tegelbruk.
11.15 Första stoppet på rundresan blir Bältarbo
tegelbruk som förra året tilldelades pris
som årets industriminne, se nyhetsbrev 3-2000.
11.45 - Stjärnsund.
12.45 Till denna plats kom Christopher Polhem för
trehundra år sedan. Kända produkter är
Polhemslåsen och Stjernsundsuren.
13.15 - Horndal
15.00 Lunch. Visning av Horndals bruk.
Lancashiresmedjan med 15 härdar var på sin
tid världens största.
15.30 Avesta.
ArbetSam
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
www.arbetsam.com

ArbetSam - årsmöte
Avesta 20 - 21 april

A rbetSam

E rfarenhetstorg - museimässa

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd -ArbetSam
bildades under ett nationellt seminarium på Arbetets
museum den 20-21 mars 1998. Seminariet
arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet
samt Riksantikvarieämbetet och lockade 105 personer
från hela landet till Norrköping. På seminariet
presenterades den växande folkrörelsen som består av
eldsjälar sysselsatta med att bevara och utveckla
industrisamhällets kulturarv.

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.

R esor till Avesta
Så fort vi fått in alla anmälningar skickar vi en
deltagarlista. På så sätt kan ni hitta resekompisar.
Rundresan under lördagen kommer att avslutas i
Avesta varför tågresenärer kan boka hemresa från
Avesta Krylbo.

T re år med ArbetSam
De tidigare årsmötena har hållits i:
Trollhättan 1999.
Landskrona 2000.
Föreningen har för varje år ökat sitt medlemsantal och
idag är vi:

Privata medlemmar
Arbetslivsmuseer
Stödmedlemmar
Summa

2000
14
45
05
64

1999
06
35
03
44

B oende
I Avesta finns flera olika typer av boende att välja på.
Star hotell. 5 minuters promenad till årsmötet. Vi har
förhandlat fram ett lågt pris, 350 kr inkl frukost/person
i enkel eller dubbelrum.
Vid bokning på hotellet uppge ABF som kodord, då
gäller priset. Telefon till Star Hotel är 0226-56 000
Älvbro, vandrarhem (2,5 kilometer)
2-4 bädds rum, 165 kr/person. Telefon 0226-806 23
Dalahästens camping (2 kilometer). Stugor 490 kr/
dygn, 6 bädds stugor. Telefon 0226-583 70
Vill ni ha fler förslag på boende kan ni kontakta
turistbyrån i Avesta.
Turistbyrå Dalahästen
Box 2103
774 02 Avesta
Tel: 0226 - 520 45
Fax: 0226 - 573 50
E-mail: turistinfo@avesta.se

S eminariekostnader
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!

A nmälan
Använd bifogat anmälningsblankett.
Anmälan skall oss till handa senast 12 april.
Vi har 60 platser för seminariedelen och kommer att
använda oss av regeln ”först till kvarn...”.

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

Anmälan
Undertecknad anmäler sig härmed till
årsmöte och seminarium i Avesta
20 - 21 april 2001.
Anmälan är bindande.
Eftersom platserna är begränsade tillämpar
vi principen ”först till kvarn....”
Namn:
Förening:
Postadress:
Postnr.
Telefon
E-post

Anmälan skickas till:
Torsten Nilsson
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 NORRKÖPING

Deltar båda dagarna
Deltar endast fredag 20 april
Ort

Speciella önskemål angående kosten:_____
___________________________________
_________________________________
_________________________________

Deltar endast lördag 21 april

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

