Svenska industriminnesföreningen, SIM,
bjuder in till ett webbinarium kring temat ”Klimatomställning och
industriarv”
SIM arbetar med att sätta fokus på tematiska områden som är angelägna för industriarvet i samtiden.
År 2021 var temat "Omställning”. Vi befinner oss i en klimatkris och den biologiska mångfalden är
under hot. Hur går diskussionerna kring hur vi kan möta dessa utmaningar för att ge industriarvet en
plats i framtiden?
Välkommen till ett webbinarie som tar upp hur vi som arbetar med arvet från den gamla industrin
kan bidra till en bättre ny värld. SIM fick en nominering kring 2021 års tema ”Omställning” som gav
upphov till detta webbinarie: Preemraff i Lysekil. Kiki Eldh, en av de som nominerade Preemraff
kommer att berätta om varför priset skulle ha varit en kraftfull symbol för en verklig framtidstro.
Mimmi Mickelsen ger oss sin bild kring kol som bränsle till det industrihistoriska arvet och Catarina
Karlsson en bild av diskussionerna kring den stora utmaningen som miljöanpassning av vattenkraften
är upphov till. Samt Olle Wijk bidrar till en viss framtidstro genom att berätta om vad som händer
med stålomställningen i Sverige.

När: tisdagen den 7 december kl 16.00-18.00
Var: Digitalt via Zoom (anmäl dig via länken nedan och för inbjudan via din mail)
Program
16.00 Välkommen,
Catarina Karlsson, ordförande Svenska industriminnesförening.
16.10 ”Kolet som en del av det industriella kulturarvet”
Mimmi Mickelsen, ledamot i SIMs styrelse sedan många år och specialist inom spårvagnar vid
Göteborgs Stad.
16.30 ”Vattnet – varför är det en het fråga inom industrihistoriska miljöer?”
Catarina Karlsson, VhN och Svenska industriminnesföreningen
16.50 ”Preemraff – ett industriminne blott?”
Kiki Eldh, klimataktivist Lysekil
17.10 ”En ny era inom ståltillverkningen”
Olle Wijk, ordförande i Bergshistoriska utskottet
17.40 Samtal och frågor
17.50 Årets industriarvspublikation 2021
Mia Geijer, styrelseledamot SIM, berättar vem som erhållit priset 2021.

18.00 Avslut
Anmälan
Anmäl dig via länken nedan så får du inbjudan till Zoom via din mail.
https://ui.ungpd.com/Surveys/d8743a61-991e-4ab8-80dc-bbd8c176c0ad

Välkomna!

