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VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV
Välkomna tillbaka efter sommaren
Hoppas ni alla haft en riktigt bra sommar. Flera av oss nog har tyckt den var både kall och
blåsig. Den högsta sommartemperaturen 2017 blev enligt SMHI 28,0°. Det är den LÄGSTA
högsta sommartemperatur som noterats i Sverige sedan 1922.
Då är det härligt att vi har en varm och välkomnade vänförening som hälsar välkommen till
en höst i Alfred Nobels anda.
Kontaktvägar för Nobelmuseets Vänner
Vill påminna om vår hemsida som är ett praktiskt sätt att få kontakt med Nobelmuseets
Vänner www.nobelvannen.se Där kan du tipsa Dina vänner att de lätt kan bli medlem i
Nobelmuseets Vänner. Se mera info under fliken Bli medlem.
Genom att kontakta vår medlemsregistrator Anita Öjendal och meddela din rätta mailadress så
går Du inte miste om våra mailutskick. Anita har mailadress: anita@ojendal.se.

Spännande utvecklingsprojekt fortsätter
De två utvecklingsprojekt om Alfred Nobels Björkborn och området kring Björkborn
fortsätter. Projektledare Camilla McQuire leder arbetet om hur museets verksamhet ska kunna
utvecklas och hur Alfred Nobels Björkborns möjligheter att ta emot besök ska kunna ökas.
Hans Bergh-Nilsson leder ett programarbete enligt plan- och bygglagens upplägg i syfte att
tillsammans med andra interna och externa aktörer utreda en lämplig användningsstruktur för
område längs Timsälven - sträckan från Alfred Nobels Björkborn till Möckeln – vilket ska
inkludera en översiktlig strategisk inriktning för områdets utveckling. Fortsättning följer.
Fint besök på Alfred Nobels Björkborn under sommaren
Museet fick under sommaren besök av en legendarisk chef på Nobelmuseet i Karlskoga.
Gertie Ågren. Hon berättade att hon hade en fantastisk dag på Björkborn!
– ”Träffade gamla medarbetare och Alfred!! Mycket kärt återseende. Det var också roligt att
se hur det har utvecklats med hela herrgården som hem och Mötesplatsen. Mycket bra liksom
förändringen i laboratoriet. Kent är verkligen en resurs! Jag anställde honom 1994”.
Medlemsinformation
 Vänföreningen behöver fler företag som annonserar i tidningen. Kontakta Jaana-Kaisa
Björk så får ni hjälp att annonsera i tidningen Nobelvännen.
 Boris Holm rapporterar att kemishowen haft ca 500 deltagare under våren. Grattis
Boris med medhjälpare. Ni gör ett fantastiskt arbete med kemishowerna.
 Finns möjlighet till en återuppbyggnad av Klockstapeln? Alla mått och skisser finns
kvar hos Kent Klintestrand. Fortsättning följer under hösten.
 Nobelvännerna firar Alfred Nobel den 20 oktober 2017 med en fest i Stallet! Boka in
detta datum. Christer Franklin har bokat lokalen.
 Årets kransnedläggning den 10/12 infaller på en söndag. Upplägget är som förra året.
 Från och med hösten 2017 betalar åter vännernas medlemmar fullt pris på
konsertföreningens konserter. Pengarna behövs till andra projekt för föreningen.

Tack all personal, guider, trogna medlemmar, nya medlemmar, annonsörer, sponsorer,
styrelseledamöter och alla besökare som gör Alfred Nobels Björkborn till vad det är!
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner genom Ulrika Lundgren, ordförande

