Välkomna till

ArbetSams årsmöte 2010
Karlskrona, Blekinge
Blekinge är ett landskap i sydöstra Sverige med
cirka 150 000 invånare. Karlskrona anlades på
ön Trossö 1680 som en ny svensk marinbas och
var trettio år senare rikets tredje stad .
Blekinge kallas ofta för ”Sveriges trädgård”.
ArbetSam har sju medlemsmuseer i Blekinge.
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Program Fredag 16 april
Program Lördag 17 april
Information
Anmälningsblankett

ArbetSams årsmöte 2010
PROGRAM, fredag 16 april
Karlskrona
09.00-12.00

12.00-13.00

Rundresa i Karlskrona
Bussen avgår från Clarion Collection Hotel, Skeppsbrokajen.
Vi får höra mer om marinstaden Karlskrona, Af Chapman,
Polhemsdockan och Repslagarbanan på Lindholmen. Under
rundturen serveras kaffe och hembakad rågskorpa med ost.
Lunch på restaurang Skeppsgossen, Marinmuseum.
(Bekostas av deltagarna)

Årsmötesförhandlingar - Föreläsningar
12.00-13.00
13.00
13.00-13.45
13.45-14.00
14.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.45

15.45-16.00

16.00-17.30

Registrering
Start årsmötet
Kultur och entreprenörskap - Hur kan detta förenas?
Leif Stenholm, länsantikvarie Blekinge län
Marinmuseums framtidsplaner - att bygga eller inte bygga…
Richard Bauer, museichef Marinmuseum
Matig macka och mingel och möjlighet att titta på Marinmuseum
När Blekinge museum blev ägare till ett båtvarv.
Tullan Gunér, museichef Blekinge museum
Arbetslivsmuseer för alla?
Mikael Wahldén, Handisam, Myndigheten för handikappolitisk
samordning.
Årets arbetslivsmuseum. För första gången kommer Årets
arbetslivsmuseum att utses. Information om hur det skall gå till.
Erika Grann, ArbetSam.
Årsmötesförhandlingar

Festligheter
18.30-19.30

20.00
21.00-23.00

Vi besöker Karlskrona Porslinsfabriks Porslinsmuseum och
Albinsson & Sjöbergs bilmuseum. Vi bjuds på förfriskningar.
Gångavstånd till Marinmuseum.
Middag på Marinmuseum, restaurang Skeppsgossen.
Filmvisning och möjlighet att träffas, umgås och utbyta erfarenheter.

Foto: Sida 1, Erling Klintefors, Statens maritima museer

PROGRAM, lördag 17 april
Rundresa i Blekinge
08.30
Avresa från Clarion Collection
Hotel, Skeppsbrokajen
09.00
Saxemara båtvarv
Tullan Gunér och Sonny Ohlsson visar oss
runt på båtvarvet. Saxemara båtvarv,
beläget vid Saxemaraviken i Ronneby
kommun har funnits där sedan 1927. Förr
fanns det liknande båtbyggerier längs hela
Blekinges kust. Idag är detta det enda i
sitt slag som ännu är i drift. Saxemara
båtvarv ägs av Blekinge museum och
båtbyggeriverksamheten drivs av Olssons
båtbyggeri.
10.00

Avresa mot Svängsta

11.00
ABU-museet
I Svängsta norr om Karlshamn startade
Henning Hammarlund 1887 Halda
fickursfabrik. Fickuren nådde världsberömmelse redan 1893, vid världsutställningen i Chicago. Verkmästare C A
Borgström tog över verksamheten 1921.
Produktionen var då fickur, teleur och
taxametrar och från 1939 även fiskeredskap. 1943 flyttade verksamheten in i
moderna industrilokaler Den gamla
fabriken blev 1977 ett av landets finaste
industrimuseer. Har vi tur berättar Henning
Karlsson om hur han bar ut de gamla
maskinerna i skogen och gömde dem när
allt skulle gå till skroten.
12.00

Lunch på Haldakrogen

13.00
Ebbamåla bruk
Ebbamåla Bruk ligger väldigt vackert i
Blekinges skogsbygd vid Mörrumsån och

är en attraktion, ett unikt byggnadsminne
och ett prisbelönt levande industriminne.
Vi får se film, besöka gjuteriet, modellsnickeriet, verkstaden och i smedjan
arbetar smeden Vi besöker fabriksboden
och får eftermiddagskaffe
15.00
Avresa mot Karlskrona eller
Alvesta för vidare resa hem.

Information
Årets program pågår under två dagar, vilket vi hoppas ska göra det lättare för fler
medlemmar att ansluta sig till vår populära museiresa. Vi startar i Karlskrona och dag 2
gör vi en rundresa med buss i Blekinge. För er som kommer redan på torsdagen eller
har kort resväg erbjuds en busstur i Karlskrona med omnejd under fredag förmiddag.

Avgift 300 kronor
Tillsammans med våra sponsorer erbjuder vi ett arrangemang med föreläsningar,
guidningar, bussutflykter och upplevelser inklusive middag, lunch och kaffepauser för
endast 300 kronor per person! Deltar Du i delar av arrangemanget är kostnaden för
fredagens program med middag 200 kronor. Lördagens rundresa kostar 100 kronor.

Hotell
Vi bor på Clarion Collection Hotel som ligger på Skeppsbrokajen, med gångavstånd
till fredagens eftermiddags- och kvällsaktiviteter. Vi har fått ett rabatterat pris på ett
mycket trevligt hotell, 545 kronor/person i dubbelrum, enkelrum kostar 890 kronor
inklusive frukostbuffé . Ni bokar själva på telefon 0455-361500, det rabatterade
priset gäller till den 31 mars, ange ArbetSam 10645.

Vandrarhem
I närheten av hotellet och Marinmuseum finns Trossö Vandrarhem på Drottninggatan
39 som erbjuder billigt boende. Telefon 0455-100 20, www.karlskronavandrarhem.se

Resa
Bussresorna avgår från hotellet, Clarion Collection Hotel, Skeppsbrokajen. På
lördagseftermiddagen efter avslutat program på Ebbamåla Bruk kör den ena bussen
till Alvesta järnvägstation och den andra tillbaka till Karlskrona.

Måltider
Lunchen på fredagen betalar du själv. Restaurang Skeppsgossen på Marinmuseum
erbjuder en förträfflig lunch, pris 90 kronor (pensionärer betalar 70 kronor). De vill
gärna veta hur många som kommer, ange i anmälan! Övriga måltider och kaffepauser
ingår i programmet och i anmälningsavgiften.

Vill du visa film från ditt arbetslivsmuseum?
På fredagskvällen kommer vi att visa film på Marinmuseum. Du som vill visa film från
ditt arbetslivsmuseum, kontakta Torsten Nilsson 011-23 17 26 eller
torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se

Välkommen med din anmälan senast den 31 mars
e-post info@arbetsam.com Telefon 011-23 17 30 eller 011-23 17 38 Fax 011-18 22 90
eller posta anmälningsblanketten till ArbetSam, Laxholmen 602 21 NORRKÖPING.
Avgiften betalas till Plus-Giro 130684-4 eller bankgiro 5701-8509 senast 31 mars.
Ange antal deltagare och vilket museum eller organisation betalningen avser. Låt oss
veta om du önskar en faktura på anmälningsavgiften.

