Nu är det dags att utse Årets industriminne 2016!
Svenska industriminnesföreningen (SIM) utlyser för 22:a året i rad priset Årets industriminne.
Vi vill gärna ha ditt förslag på anläggningar eller miljöer som förtjänar att uppmärksammas!

När: Senast torsdagen den 25 februari 2016 måste förslagen vara inne
Vem: Vem som helst kan lämna förslag
Hur: Mejla ditt förslag till aretsindustriminne@sim.se
Förslaget bör innehålla:
•
•
•

Namn och adress på nominerat industriminne
En kort beskrivning av objektet
En kort motivering, som gärna utgår från de önskvärda kvaliteterna på följande sida

Prisutdelning: Årets industriminne 2016 tillkännages i maj. Prisutdelningen sker före midsommar.
Mer information: Se www.sim.se eller ring Eric Julihn, telefon 072-565 31 00

Om utmärkelsen
Varje år sedan 1995 utser SIM Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma
och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Den är ett erkännande för
utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla detta kulturarv.
Utmärkelsen tilldelas ett industriminne, materiellt eller immateriellt, som speglar industriella
processer, samhälleliga förhållanden eller mänskliga livsvillkor. En spridning bland mottagarna skall
eftersträvas vad gäller geografiskt läge, bransch, skala, teknik etc.
Beslut om vilket industriminne som ska belönas tas av föreningens styrelse på grundval av
nomineringar från t.ex. landets museer och länsstyrelser, föreningens medlemmar, enskilda personer
eller andra organisationer. Vem som helst har rätt att nominera. Styrelsen kan också aktualisera
nomineringar från tidigare år.
Utmärkelsen består av en gjutjärnsplakett som delas ut vid en ceremoni på den aktuella platsen.
Evenemanget och själva utmärkelsen brukar röna stor uppmärksamhet.

Önskvärda kvaliteter för Årets industriminne
* En välbevarad anläggning eller miljö
* Teknik som fortfarande är körbar och visas i drift
* Stora pedagogiska värden
* Stora upplevelsevärden
* God tillgänglighet för besökare
* Lokal förankring och ideellt engagemang
* Långsiktig och säkerställd förvaltning
* Nyskapande former för samverkan med andra aktörer
* Utveckling och uppbyggande av kunskap i anknytning till industriminnet
* Ambitiösa och innovativa sätt att gestalta och förmedla det industriella arvet
* Ett industriminne som belyses ur många olika perspektiv, exempelvis ålder, genus eller etnicitet.

Årets industriminne har delats ut sedan 1995
De tidigare pristagarna är:
1995: Älvängens repslageri, Västra Götalands län
1996: Ebbamåla bruk, Blekinge län
1997: Grimetons radiostation, Hallands län
1998: Borns bryggeri, Gävleborgs län
1999: Oljeöns oljeraffinaderi, Västmanlands län
2000: Bältarbo tegelbruk, Dalarnas län
2001: Hovermo gårdsmuseum, Jämtlands län
2002: Kyrkeby gårdsbränneri, Kalmar län
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping, Södermalands resp. Västmanlands län
2004: Ryttarens torvströfabrik, Västra Götalands län
2005: Hylténs metallvarufabrik, Jönköpings län
2006: CTH fabriksmuseum i Borlänge, Dalarnas län
2007: Drängsmarks ångsåg, Västerbottens län
2008: Forsviks bruk, Västra Götalands län
2009: Porjus kraftverk, Norrbottens län
2010: Stripa gruva, Örebro län
2011: Strömsborgs ullspinneri, Skåne län
2012: Göteborgs remfabrik, Västra Götalands län
2013: Lapphyttan i Norberg, Västmanlands län
2014: Olofsfors bruk, Västerbottens län
2015: Fengersfors bruk, Västra Götalands län

