
Inbjudan till slutkonferens

Kalejdoskop 
- erfarenheter och utmaningar 
Tid: Onsdagen den 14 mars kl.10.15-17.00 (kaffe serveras från kl. 9.30 och dagen avslutas 
med middag 19.00)
Plats: Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall, www.sodraberget.se 
För information om hur du hittar dit se http://kartor.eniro.se/m/9CalP

Det är dags att träffas för att summera våra erfarenheter av utvecklingsprojektet Kalejdoskop 
- sätt att se på kulturarv. Huvudtalare är Stuart Burch, Nottingham Trent University. Under 
dagen kommer vi att få ta del av reflektioner från projektets referensgrupp som består av 
Anders Högberg, Linnéuniversitetet, Carina Green, Högskolan Dalarna, Mattias Bäck-
ström, Göteborgs universitet och Masoud Kamali, Mittuniversitetet. 

Dessutom blir det konkreta tips på metoder för att integrera en breddad historieskrivning i vår 
handläggning från projektets styrgrupp och projektledare. Deltar gör Hanna Gelotte Fernan-
dez, Länsstyrelsen Stockholm, Lillian Rathje, Länsstyrelsen Jämtland, Mia Geijer, Länsstyrel-
sen Örebro samt Jonas Walker och Anna Molin, Länsstyrelsen Västernorrland. 

Ylva Blank, Göteborgs stadsmuseum, är moderator under dagen. Dagen avslutas med middag! 

Anmälan
Anmäl dig senast den 1 mars till Anna Molin via e-post anna.molin@lansstyrelsen.se eller te-
lefon 0611-34 93 33. Meddela om du deltar vid middagen och om du har önskemål gällande 
specialkost. Seminariet är kostnadsfritt. Resor och eventuell logi betalas av deltagaren. 

Boende
Möjlighet till boende finns på konferensanläggningen Hotell Södra Berget. Ett antal rum är 
reserverade för konferensen. För rumsbokning kontakta hotellet på telefon 060-67 10 00 eller 
e-post reception@sodraberget.com. Ange att du deltar på länsstyrelsens konferens. Information 
om övrigt boende finns på visitsundsvall.se.

Varmt välkomna!

PS. Passa på att delta på konferensen Att störa homogenitet som äger rum den 15 mars, 
även denna på Hotell Södra Berget. Se separat inbjudan och program.

Konferensen är en del i projektet Kalejdoskop - sätt att se på kulturarv, vilket syftar till att förbättra informatio-
nen om och urvalet av skyddade kulturmiljöer med avseende på det heterogena Sverige. Konferensen vänder sig 
till verksamma inom länsstyrelsen och samverkanspartners inom projektet. Läs mer om projektet på 
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/kalejdoskop
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