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GRUVFORUM II
TEMA DAG 1: SÄKERHET – TEMA DAG 2: NÄTVERK
Plats: Vi ses i Nora församlingshem på Präsgtatan 1B i Nora. Vi gör även besök i Lockgruvan och Stripa Gruvmiljö
Datum: 16–17 oktober 2018 
Kostnad: 600 kr inkl. fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av 
deltagaren. 

Gruvforum anordnades första gången i september 2017. Det var en mix av korta, snabba, inspirerande föredrag. 
Då framkom också ett behov av att skapa ett nätverk för ”gruvfolk” och därför lägger uppföljaren Gruvforum II  
stort fokus på nätverk och samverkan. Vi avsätter tid till att lära känna varandra och prata ihop oss. Vi pratar 
också gruvsäkerhet. PROGRAM  u

KONTAKT:
Magdalena Åkerström
Arbetslivsintendent, Arbetets museum
Telefon: 011–23 17 25, 073–140 57 29
E-post: magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se                                                                                                                                                        
             

Anmäl dig här!

uGRUVFORUM II

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZNBdUGfoCKvKE_QMGIfLmOO33T40jpMMmx_uLEFk6-m3nRA/viewform


PROGRAM 
GRUVFORUM 16–17 oktober 2018
TISDAG 16 OKTOBER 
Tema: Säkerhet/tillgänglighet
 
09.30 Registrering – kaffe och smörgås 
10.00 Introduktion 
 Magdalena Åkerström hälsar välkommen. Inkl. kort presentationsrunda av deltagarna
10.30 Tillgänglig och säker gruvmiljö
 Daniel Karlsson, Äventyrsgruvan 
12.00 Lunch
13.00 Uppföljande diskussion och idéer: Tillgänglig och säker gruvmiljö
 Kan vi hitta gemensamma säkerhetsstrategier/metoder och samordna en ”säkerhetskonsult”?
13.40 Fika
14.00 Utflykt med buss till Lockgruvan/Pershyttan
 Guiden Per Dahlin visar oss runt i Pershyttan och vi går ner i Lockgruvan
17.00 Avslut för dagen
18.30 Gemensam middag i Nora

ONSDAG 17 OKTOBER
Tema: Nätverk/samverkan

09.00 Avfärd i buss mot Stripa Gruvmiljö 
 Visning av området samt genomgång av hur de samverkar med andra verksamheter
12.30 Lunch                                         
13.30 Engagemang och samverkan = Nätverk och branschorganisation 
 Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus
15.30 Fika 
15.45 Workshop: Nätverk och branschorganisation 
 Hur går vi tillväga för att skapa ett nätverk? 
16.45 Sammanfattning 
 Magdalena Åkerström summerar våra två dagar
17.00 Avslut

Pershyttan/Lockgruvan 
Pershyttans bergsmansby är idag kulturreservat. Här 
finns hytta, gruvområde, vattenhjul, stånggång mm. 
I Pershyttans hytta, Sveriges bäst bevarade träkols-
hytta, framställdes tackjärn fram till 1953. Järnmalm 
har brutits i Pershyttan från medeltiden fram till att 
gruvbrytningen upphörde 1967. Lockgruvan är en av 
de tidiga järnmalmsgruvorna och var i drift fram till 
1909. Under en guidad visning går vi ner ca 40 meter 
under jord via trappor.

Stripa Gruvmiljö
 
Stripa Gruvmiljö har en vilja av stål och har egentli-
gen aldrig varit övergiven. Idag är Stripa den bäst be-
varade järnmalmsgruvan i Sverige. I den gamla gruv-
miljön flödar numera kreativiteten och framåtandan. 
Med den råa omgivningen som scenografi är Stripa 
ett kluster av spännande aktiviteter och sevärdheter 
för hela familjen.

Kursen arrangeras av Arbetets museum och ArbetSam i samverkan med Lockgruvan och Stripa Gruvmiljö

Ta med varma kläder och oömma skor 
när vi besöker gruvmiljöerna!



WORKSHOP
Hur går vi tillväga för att skapa ett gruvnätverk? 
SYFTE: 
Tid att prata, resonera och lära känna varandra 
MÅL: 
Att landa i ett konkret förslag hur vi kan arbeta vidare med ett Gruvnätverk

I en workshop ges vi möjlighet att komma fram till nya insikter, samsyn och handlingsplaner. Vi delar in 
oss i mindre grupper och hjälps åt att klura på idéer, frågeställningar och svar. Resultatet skapas av grup-
perna, men tanken är att vi ska landa i ett förslag att jobba vidare med framöver.

De frågor vi ska lyfta under workshpen är:

 Vad vill vi – varför ett nätverk?
 Vilka är vi?
 Hur går vi vidare; vad ska vi göra rent konkret?

Daniel Karlsson, Äventyrsgruvan  
Ska kompletteras med text

Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus
Christina Thonman har jobbat inom folkrörelse- 
världen sedan 1985. Verksamheten i Söråker drivs i  
självförvaltningsform, ett smått unikt sätt att driva 
verksamheten – med ungdomar som spjutspetsar. År  
2016 fick hon utmärkesen Folkets Hus och Parkprofil. 
Motiveringen löd: ”Bakom den stora verksamheten 
finns en aktiv folketshusförening med en mycket 
engagerad och handlingskraftig verksamhetschef – 
Christina Thonman. Med en klar och tydlig idé om 
vår folkrörelse är Christina Thonman en förebild.” 


