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Försiktig öppning av museet i juni
Vid senaste styrelsemötet, som hölls ute i det fria
tisdagen den 2 juni, beslöts att öppna upp museet så
smått fr o m lördagen den 6 juni.
Tisdagar och lördagar är de dagar vi börjar med
att ha öppet tills vidare. Tiden blir mellan 11 och 15
dessa dagar.
Hans-Erik Johansson, Kenneth Davis och Eric
Gunnarsson har under maj haft öppet temporärt då
man varit i museet för att trycka beställningar som

vi fått via mail. Vi har då även testat med försäljning
utomhus då det varit vackert väder.
Om någon känner för att hjälpa till de dagar vi
har öppet, ta då kontakt med Hans-Erik så vi kan
fördela tider. Vi vill inte ha för stor personalstyrka
samtidigt, allt för att kunna hålla tillräckligt med
avstånd till varandra enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Det är också på grund av detta som målet är att ha
max 10 besökare samtidigt inne i lokalerna.

Lördagen den 9 maj testade vi med uteförsäljning utanför museet. Det var Kenneth Davis som skötte kassan. På natio
naldagen, den 6 juni, hade vi också öppet. Nu har vi fått låna ett marknadsstånd av Gamla Linköping så vi har skydd
för sol och regn. Helen Johansson skötte försäljningen denna gång.
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Grafiska Museets styrelse på grönbete
Styrelsen för Grafiska Museet träffades för första
gången i Corona-tider tisdagen den 2 juni och som
ni kan se på bilden ovan hölls mötet i enlighet med
riktlinjerna från FHM.
Då museets årsmöte blev inställt, har inte styrelsen varit samlad sedan den 4 mars. Museet stängdes
vecka 11 på grund av Corona. Vår kassör Håkan
har tagit fram 4-månaders bokslut, vilket visade på
minus 45 000 :- till den 30/4. Det stora underskottet
beror på att museets fasta kostnader finns kvar, bland
annat hyra, el och telefon, men vi har knappt haft
några intäkter.
Styrelsen sänder en vädjan till museets medlemmar om att be sina vänner och bekanta att stödja oss
genom att beställa och köpa servetter.
Styrelsen har under våren undersökt möjligheterna att få kulturstöd från olika håll. Tyvärr går det inte
som arbetslivsmuseum att söka de pengar som staten
skjuter till, utan de gäller för kulturarrangemang av
olika slag.
Vi har varit i kontakt med Arbetsam, som är en
sammanslutning av arbetslivsmuseer i Sverige. De
har skickat ut en enkät angående det ekonomiska

läget för medlemsmuseerna och Grafiska Museet har
besvarat den. Tillsammans med 460 andra arbetslivsmuseer i Sverige, som Arbetsam representerar,
har det skickats en skrivelse till Kulturdepartementet
med en ansökan om pengar.
Vi har även talat med Gamla Linköping, som är
vår hyresvärd, och de kunde bara skjuta på hyran till
nästa år, men det hjälper inte museet.
Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen att öppna upp museet lite försiktigt i enlighet
med de regler som finns. Vi börjar med att ha öppet
tisdagar och lördagar från den 6 juni och framöver.
Vi har fått in beställningar via mail genom museets
hemsida och det kommer vi att fortsätta med.
Årsmöte 19 augusti
Styrelsen har tagit fram ett nytt datum för Museets årsmöte, eftersom det förra tvingades att ställas in
den 31 mars, Vi föreslår att årsmötet i stället genomförs på kvällen den 19 augusti på Folkparksteatern i
Gamla Linköping, förutsatt att rådande omständigheter tillåter det.
Att ha styrelsemöte ute i det fria var mycket
lyckat och det blev en trevlig kväll med skönt väder.
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Bildutställning av Göran Billeson

En ny utställning finns nu i museets utställningsdel. Det är bilder tagna av f d Corren-fotografen Göran Billeson som nu finns till beskådande. Samtliga
motiv är från Gamla Linköping.
Någon vanlig invigning som vi brukar anordna
vid våra utställningar blir det inte denna gång på
grund av rådande omständigheter. Den skulle enligt

tidigare planer skett vid påsk men det kom en pandemi emellan som vi alla vet.
Billesons bilder kommer att finnas utställda på
museet under hela sommaren.
I anslutning till utställningen har vi dessutom en
del böcker till salu i vilka Billeson medverkar med
sina bilder. Dessa säljer vi till specialpris.

Dessa böcker
säljs under
utställnings
tiden till spe
cialpriset 100
kr styck.
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