
 

VERKSAMHETSPLAN 2023 
 

FÖREDRAG 
Bjuda in till föredrag som på olika sätt berättar för oss om det skånska industrisamhällets 

miljöer och arbetsliv. När det är möjligt spelar vi in föredrag för livesändning och eller för 

publicering på IHS Play.  

 

Inbokade: 

 Måndagen den 13 mars, Malin Nilsson håller föredrag om betalt hemindustriarbete i 

samband med vårt årsmöte på ACS i Lund. 

 

På planeringsstadiet : 

 Malmös textilindustri 

 Spelindustrin i Malmö 

 Kulturportal Lund 

 Kävlinges industrier 

 Vattendrivna och hästdrivna möllor 

 

GUIDNINGAR 
Erbjuda guidningar i stads- och landsbygdsmiljöer som på olika sätt skildrar spår från Skånes 

industrihistoria.  

 

På planeringsstadiet: 

 Stadsvandring inre hamnen i Malmö med guidning av Olle Nordquist från Malmö 

stadsarkiv 

 Industrihistorisk vandring i Klagshamn 

 Kyrkogårdsvandring i Helsingborg 

 Industrihistorisk rundvandring  i Landskrona. 

 

STUDIEBESÖK 
Arrangera studiebesök hos äldre och yngre produktionsverksamheter runt om i Skåne.  

 

Inbokade är: 

 Tisdag den 7 februari kl 11, Bold Printing AB i Malmö 

 Onsdag den 8 mars kl 13, Vassloh i Ystad 

 Tisdagen den 14 mars kl 13-14.30, återbesök hos Sysav Siptex-  textilåtervinning, vi 

får guidad visning av den nya textilåtervinningsanläggningen 

 

På planeringsstadiet: 

 Disab Vacuum Technology AB i Eslöv 

 Zoégas i Helsingborg 

 Björnstorps och Svenstorps gård 

 Gårdsfisk i Tollarp 

 Höganäsbolagen och Halmstadverken tillsammans med Industrihistoria i väst 



 Reco lab i Helsingborg 

 Karlsbergsgården spinneri i Billeberga 

 Ramsågen i Gundrastorp vid Vittsjösjön och industrimiljön längs med ån. 

 Gyllsjö träindustri och Klippans Yllefabrik. 

 Ifö i Bromölla 

 Axis Communications i Lund 

 

UTFLYKTER  
Anordna utflykter till industrihistoriska besöksmål ute i landskapet och på andra platser som 

kan bära på industrisamhällets spår.  

 

På planeringsstadiet: 

 Forsea och turande Helsingborg - Helsingör 

 Johannamuseet i Skurup 

 Järnvägens museum i Ängelholm  

 S/S Bore, en tur ut i Öresund 

 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 
Fortsätta med samarrangemang, t ex föredrag och guidningar, med Svenska Järnvägsklubben 

(SJK) Skåne. Fortsätta hålla kontakt med och utveckla samarbetet med vår systerförening, 

Industrihistoria i Väst och planera för kommande gemensamma arrangemang.  

 

BOKCIRKEL  
Fortsätta med föreningens bokcirkel, än så länge i digital form. Temat är ”Människan och 

industrin” och vi träffas ca en gång i månaden och läser böcker som vi gemensamt väljer.  

 

FÖRENINGENS INDUSTRIHISTORISKA PRIS 
Vi hoppas kunna börja dela ut det första av föreningens industrihistoriska pris, där vi vill  

premiera förtjänstfullt arbete med att forska kring, kartlägga, dokumentera, sprida kunskap 

om eller bevara ”spår av” skånsk industriell verksamhet. 

 

MEDLEMSVÄRVNING 
Göra nytryck av föreningens vykort för att använda till informationsspridning och  

medlemsvärvning. Delta och visa upp föreningens verksamhet på offentliga arrangemang t ex 

Kulturnatten i Lund. 

 

MEDLEMSKOMMUNIKATION 
Nå ut till medlemmarna med medlemsbrev ett par gånger per år och publicera och informera 

på föreningens hemsida och Facebook-sida.  

 

Kom gärna med tips och idéer till aktiviteter eller annat som ni vill att vi ska arbeta med. 

Kanske händer något av industrihistoriskt intresse i er närhet som ni vill att vi 

uppmärksammar. Ni kan alltid kontakta oss genom föreningens hemsida, e-post eller 

Facebook. 

 



ÖVRIGT 

 Arbeta med en Arkivguide över omhändertagna företagsarkiv i Skåne med hänvisning till 

förvarande arkivinstitution. 

 Spela in film i samband med föredrag och utflykter för publicering på IHS-play. 

 Starta upp studiecirkel, ett förslags på tema är Industriskorstenen i landskapet. 

 Bevaka och vara med i debatten och driva opinion för att värna om de anläggningar som 

ännu finns kvar såväl i vår närmiljö som i vår fjärrmiljö. 


