När stan var full av butiker...
Bildspel fotoarkivet kl. 11-16

Vidöppet

på Arkivens dag

Lördag 12 november
11.00–16.00

EPA
Forum
Konfektasken
Dahlmans
Skoring
Tempo

Foton: Sundsvalls museums fotoarkiv

Byggnadsvård, butiker i stan,
konst, fotografier, släktforskning,
lokalhistoria och mycket mer!
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www.sundsvall.se.
Info: 060– 19 18 00

Aktiviteter under hela dagen
11.00–16.00

Hålltider under dagen

Väst på stan – minnen från en stadsdel
Bilder och berättelser. Träffa författare till den nya
skriften med minnen från Västermalm i Sundsvall.
Foto: Lina Marklund

Sylphide, studievåningen.

Sök dina rötter! Få hjälp med att hitta dina anor.
Midälva genealogiska förening.

Medelpadsarkiv.

Genvägen till dina anor. Information om DNA i
släktforskningen. Medelpadsarkiv.
När stan var full av butiker. Bildspel på fotoarkivet,
Drop in! Museet, plan 3.
Håll stugan varm! Råd och information om energibesparing, nybyggnation m.m. Sundsvalls
kommuns Energi- och klimatrådgivare.
Kultur- och Fritidsinformation. Lars Ahlins torg.
Försäljning av gamla och nya böcker.

Medelpadsarkiv.

Varuhuset Forum – Allt för hemmet.
En liten utställning. Medelpadsarkiv.
Lego! Kom och träffa Sundsvalls bästa legobyggare från Swebrick och titta på deras byggen.

Biblioteket, gatuplanet.

Försäljning av utgallrade böcker och tidskrifter.
Barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur.

Biblioteket, gatuplanet.

För barn och unga!

13.00–14.00 Samiska ord och symboler.
Vi lär oss några ord och symboler samt skriver
och målar. Anmälan: 060–19 18 28. Samarr.
Västernorrlands sameförening Noerhtenaestie.

Barn- och ungdomsbiblioteket.

13.00–14.00 Barnträff på tagalog. Vi berättar
sagor och sjunger på tagalog.

Barn- och ungdomsbiblioteket.

13.00 Skapande verkstad. Se – uppleva – återskapa.

Museet, plan 3.

14.00–15.00 Schackskola. Arr: Fagervik SK,
Medelpads Schackförbund.

Barn- och ungdomsbiblioteket.

11.30 Ett durschlag och ett rifjern
Med lite kunskap och en dos fantasi kan en bra
bouppteckning berätta fantastiska ting! Louise
Nyberg, Förste arkivarie, Landsarkivet i Härnösand. Gratis platsbiljett i receptionen från 1/11.

Programsalen.

12.00 Visning av utställningen I industrialismens
spår. Museet, plan 3.
12.00-14.00 Sundsvall i konsten. Visning av ett
urval ur museets samlingar. Museet, plan 1.
13.00 Vernissage. Se – uppleva – återskapa.
Konst ur samlingarna ur barnens perspektiv.

Museet, plan 3.

14.00 Svenska hem – Den sanna historien om
fröken Frimans krig. Föredrag av Eva Kaijser,
journalist Svenska hem. Gratis platsbiljett i
receptionen från 1/11. Programsalen.

Se om ditt hus!
Utställare och föredrag om byggnadsvård
och husfrågor. Nordstiernan, studievåningen.
K-märkt 11.30 Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie Sundsvalls museum berättar vad
som är viktigt att tänka på inför bygglov. Här
får ni veta mer om historiska miljöer i Sundsvall och tips och råd kring god byggnadsvård.
Fönster – husets ögon 12.30
Jens Pettersson, fönsterhantverkare, ger tips
och råd om dina gamla fönster. Jens har specialiserat sig på nyproducerade sekelskiftesfönster och följer hela processen från trädet
i skogen till färdig båge.
Varsam hand 13.30
Björn Andersson, målare och länsombud för
Svenska Byggnadsvårdsföreningen berättar
om varsam renovering av en bagarstuga.
På fast grund 14.30 Tomas Nylander, Gröna
Fastigheter, berättar mer vad du kan göra åt
dina grundproblem. Om modern mullbänk,
fukt och radontätad torpargrund med hög
värmekomfort.

