
 

ANMÄLAN
Anmälan görs i första hand digitalt via länken:
http://eventus.trippus.se/Landskapsv2013/D

Och i andra på telefonnummer: 08-664 58 00 
(Företaget som tar emot anmälan heter Meetagain)
 
Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt men var och en står för sina boende- och resekostnader. 
Antalet platser är begränsade till 50 deltagare så anmäl dig nu! 

För långväga gäster som jobbar ideellt har vi en begränsad summa pengar för stöd till höga resekostnader. 

BOENDE
Del i dubbelrum på Källan hotell i Norsjö kostar 500 kronor inkl frukost och boende i enkelrum 
800 kr inkl frukost. Boendet bokas samband med anmälan. Boendekostnaden faktureras av Meetagain 
och behöver vara betald före konferensen.

TRANSPORTER
Behov av gemensam hämtning vid tågstation i Jörn anmäls 
till: gallijar-jarvlia@swipnet.se, tel 0960-22040
Under konferensen ordnas gemensam transport till och från hotellet.

Är du nyfiken på Gallejaur så kan du gå in på:
Facebook-sidan: Gallejaur Natur och Kulturreservat
www.gallejaur.co
www.gallijar-jarvlia.com/  

  Välkommen!

Nätverket Svenska Kulturreservat

ANMÄL DIG TILL 
ÅRETS KONFERENS!

 
 13 - 14 september 2013

Gallejaur natur- och kulturreservat i Norrbotten 
 

Programmet börjar fredag kl 10.00 och avslutas lördag kl 16.00.



NÄTVERKET SVENSKA KULTURRESERVAT

Nätverket ska fungera som en kontaktyta för människor som 
arbetar praktiskt med skötseln i kulturreservat eller motsvarande 
miljöer, t.ex. museijordbruk, naturreservat och privata jordbruk med 
höga kulturvärden. Nätverket ska möjliggöra kunskapsutbyte mellan 
människor som verkar i dessa miljöer och ge ett forum för diskussion. 
Nätverket som bildades 2010 stödjs av 
Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet. 

Läs mer om nätverket och dokumentationen från tidigare 
konferenser på www.raa.se och www.craftlab.gu.se
Kommunicera med oss via e-postlistan: landskapsvardare@raa.se

HANTVERKSLABORATORIET

Hantverkslaboratoriet är ett centrum för kulturmiljöns hantverk, med 
Göteborgs universitet som huvudman. Verksamheten har initierats i sa-
marbete med bland andra Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Sver-
iges Hembygdsförbund och Statens Fastighetsverk. 

Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hota-
de hantverkskunskaper inom områdena landskapsvård, historisk trädgård 
och bygghantverk, dels att initiera uppföljning, forskning och utveck-
lingsarbete i kulturmiljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga 
problem och frågeställningar. 

Läs mer om oss på www.craftlab.gu.se


