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Museiguide 2019
Nu är den här! Museiguide marknadsför och
presenterar arbetslivsmuseer i hela Sverige.
Redan nu kan du ladda ner appen
"Museiguide" om du är för otålig att vänta på
pappersupplagan. Alla medlemmar i ArbetSam
får den i mitten av april. Från och med då går
det även att beställa Museiguide 2019
kostnadsfritt via Turistbyråshopen
www.tbshopen.se.
Gäller så långt lagret räcker.
Läs mer

Gruvnätverk
Vi är glada att berätta att nätverket Gruvforum
– Besöksgruvor i Sverige har kommit igång.
På bilderna ser ni Anna, Daniel, Maaike, Hans
och Magdalena som ingår i arbetsgruppen. Vill
du också vara med i nätverket?
Läs mer

Kulturarvsdagen 6–8 september
Nu är det dags att anmäla arrangemang till
Kulturarvsdagen 2019.Temat i år är Konst och
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underhållning. Syftet är som vanligt att
inspirera arrangörer. Samtidigt är det helt i sin
ordning att delta med aktiviteter som inte på
pricken överensstämmer med temat.
Alla som kan ordna aktiviteter som knyter an
till temat är välkomna att delta. Det kostar
inget att vara med som arrangör. Läs mer
Bild: RAÄ. Från vänster: Isabell Gustafsson, CC BY.
Göran Schmidt/Livrustkammaren(beskuren)(CC BY)

Båtmotorsamling till salu
Museet Aktersnurran grundades för att
dokumentera och sprida kunskap om den
svenska tillverkningen av utombordsmotorer
som startades 1912 i Nyköping. Är det någon
som vill komplettera sitt museum med
aktersnurrans samling? Om ingen lösning
hittas kommer allt säljas på auktion 2020.
Läs mer

Varvsforum 2019
Äger rum den 11 – 12 maj i Landskrona.
Arrangeras av Nätverket Svenska
Varv/Statens maritima och transporthistoriska
museer samt Varvshistoriska föreningen i
Landskrona.
Nätverket Svenska varv vill samla alla som är
intresserade av att bevara och bruka
varvsnäringens kulturarv. Tillsammans i
nätverket vill vi lyfta fram varvshistoria som en
del av det industriella kulturarvet. Läs mer
Bild: Öresundsvarvet. Foto: Wikipedia

Engagera unga
Har ditt arbetslivsmuseum ett ungdomsprojekt
på gång? Ni som redan arbetar med eller vill
börja arbeta tillsammans med unga (10–25
år) kan ansöka om ekonomiskt stöd.
Sista dagen att ansöka är den 31 mars.
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Läs mer
Ansök här

Bild: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri Foto: Eric Julihn

Kurser

På gång

011-23 17 30 | info@arbetsam.com
011-23 17 26 | arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se
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