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Styrelsen

Hej ute i stugorna – snart kommer

!

Här kommer förenings-/medlemsinformation nr 4/2008 och det som följer är som vid tidigare
informationstillfällen en sammanfattning av vad som skett under de senaste månaderna inom
ramen för projektet Optand teknikland och etableringen av vårt museum. Önskar Du
ytterligare och fördjupad information kring något speciellt – vänligen kontakta undertecknad
eller någon annan i styrelsen!

”Vramdelen”

A
A

A

”Kalldelen”

A

Lägesrapport beträffande byggnationerna.
Vid förra informationstillfället redovisade jag tidsplanen i stort för de olika etableringarna/byggnaderna.
Besiktningen av Centrumhuset (till vänster ovan) var planerad till i mitten av januari, men av olika
anledningar är bygget försenat ca. fyra veckor. För närvarande skruvas det gips på väggar och tak, det
spacklas och ventilationen är under installation. Beträffande militärmuseet (högra bilden) är plattan för
varmdelen juten och plintarna/fundamenten för kalldelen på plats. Arbetet med museibyggnaden fullföljs
först när plåthallarna levereras. De senaste veckorna har också en särskild arbetsgrupp jobbat med
anläggningens larmfunktion inkluderande brand- och inbrottsskydd samt inpasseringssystem.
Vi arbetar alltjämt med olika lösningar för att säkerställa förrådskapacitet ute på Optand.
Huvudalternativet är att ett plåtförråd uppförs på ”annans” mark, d.v.s. utanför
”museifastigheten”. Vissa ladvärn kommer också kunna ianspråktas som förråd. Oklart vad
som händer med Grytan, kanske kan något av förråden där nyttjas i framtiden.
Projektet med det nya nationella museinätverket ”Sveriges militärhistoriska arv” (SMHA)
tidigare benämnt ”Försvar i förvar” har utvecklats ytterligare. Besök SFHM hemsida
www.sfhm.se för ytterligare information om nätverket, där återfinner du också Optand
teknikland och vårt blivande museum.
Om ca två månader står centrumbyggnaden klar och efter ytterligare fem månader är vårt
museum uppfört. Nu behövs ett brett engagemang för att bygga upp och ställa i ordning såväl
funktionerna i centrumhuset som i museet och för närvarande arbetas det med att forma den
framtida organisation. Målsättningen är att vid årsmötet i februari nästa år presentera ett första
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utkast till en organisation där också namnen på de personer som anmält intresse att hjälpa till
framgår. Även ett förslag till ekonomisk ersättning kommer att presenteras.
Till följande funktioner/verksamhetsområden behövs DITT stöd:
• Bygg-/inrednings-/möbleringsgrupp (utför mindre snickeri- och målningsarbeten, inreder
och möblerar lokalerna).
• Förrådsgrupp (organiserar och genomför ”omgruppering” av museiförnödenheterna från
Frösön till Optand, organiserar och handhar förrådsverksamheten på Optand, inventerar
och dokumenterar museiförnödenheter).
• Systemansvariga (grupper med ansvar för olika system: Eldhandvapen, fordon, radiomtrl,
uniformer/beklädnadsmtrl, sjvmtrl, förplägnadsmtrl inkl kok, pjäser etc och som reparerar
och upprätthåller materielens status/tillgänglighet).
• Utställningsgrupp (genererar idéer, utformar och bygger utställningar huvudsakligen i
”huvudmuseet”).
• Kanslifunktion (föreningens och grundarföreningarnas arbetsutrymmen, arkiv).
• Biblioteksgrupp (ansvarig för biblioteket/forskarutrymmet, dokumentation: Böcker,
tidskrifter, foton, filmer).
• Dataansvarig (a) (hård- och mjukvara, nätverk, nyttjande i vid bemärkelse).
• Sponsorgrupp (att generera ytterligare samverkanspartners).
• Marknadsförings-, informations- och PR-grupp (marknadsföring av föreningen/museet
och dess verksamhet, medlemsrekrytering, samordnar försäljning i centrumbyggnadens
butik av grundarföreningarnas ”produkter”.
• Utvecklings- och aktivitetsgrupp (att generera idéer kring museets utveckling och
speciella arrangemang, men även att organisera och genomföra arrangemang, ex
”Regementets dag”, Militärmusikkonsert, olika typer av uppvisningar).
• Säkerhetsgrupp (skal- och brandskydd, tillträde, mm).
• Mobiliseringsförrådsmuseet (genererar idéer, utformar och bygger utställningar etc).
• Arbetsgrupp minnesmärken (framtida ansvar och drift av militära minnesmärken,
monument etc inom Z län).
Fundera till om DU kan tänka DIG ett engagemang i något/några av ovanstående
verksamhetsområden – hör sedan av DIG till någon i styrelsen.
Hjälp till att marknadsföra föreningen och dess verksamhet - rekrytera nya medlemmar - för
medlemsanmälan kontakta Mikael Andersson (mikael.andersson@mbox335.swipnet.se)!
Besök föreningens hemsida milmusz.se !
Hjälp också till att etablera kontakter med presumtiva samarbetspartners - kontakta Sten
Bredberg eller någon annan i styrelsen!
Militärmuseiföreningens kansli (med arbetsplatser för resp. kamratförening/grundarförening)
är sedan årsskiftet etablerat i fd F 4 norra förläggningsbarracken övre planet (den barrack som
ligger närmast truppserviceförrådet och intill Fortverkstaden). Regelmässigt är det verksamhet
i lokalerna varje tisdag och torsdag (F 4). Välkommen ut/in/upp på en fika!
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GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR!

Tillönskas av styrelsen genom J-A Jacobsson
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