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Grafiska Museet har varit stängt sedan den 7 no-
vember 2020 med undantag för tisdagar, då några av 
de aktiva medlemmarna haft öppet för beställningar 
samt jobbat med inkomna beställningar via telefon 
och mail.

Vi hade utomhusförsäljning lördag och söndag 
den 27 och 28 mars, samt långfredagen och påsk-
afton. Försäljningen var mycket bra de dagarna. Vi 
planerar att återigen ha utomhusförsäljning den 1 - 2 
maj.

När museet kan öppna beror helt på hur utveck-
lingen av pandemi fortlöper och vaccineringen. 
Många av de aktiva på Grafiska Museet har fått sin 
första vaccinspruta och det känns väldigt lovande. Vi 

kommer att ha öppet på tisdagarna och eventuellt ha 
ytterligare helger med utomhusförsäljning i maj.

Som ni kan läsa på baksidan av informationsbre-
vet har vi jobbat med att ta in en ny press på museet. 
Vi har även tryckt nya texter på servetter, för att vi 
ska vara rustade inför sommaren.

Årsmötet
Grafiska Museets årsmöte är planerat till tisda-

gen den 1 juni kl 18.30 på Folkparksteatern i Gamla 
Linköping. Förutsättningen är att restriktionerna om 
max 8 personer för allmän sammankomst hävs för 
att vi ska kunna ha årsmötet. Styrelsen får återkom-
ma på museets hemsida och/eller via mail angående 
hur det blir med årsmötet.

Vaccinering ger hopp om ett öppet museum

Under helgerna före och under påsk hade vi utomhusförsäljning vid museet.
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Flytt på museet
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet har vi fått 

en press till skänks. Pressen är tysktillverkad och 
av märket Monopol och har stått på Astra Zenecas 
interntryckeri uppe i Södertälje. 

Måndagen den 29 mars flyttade vi in pressen 
på museet. Samtidigt tog vi bort en annan, mindre 
press, som nu är flyttad till vårt lager.

Det blev en liten rockad för att få till det på bästa 
sätt. Victoria-pressen flyttades och Monopol-pressen 
fick Victorians gamla plats.

Före flytten. Efter flytten. Monopol till vänster, Victoria till höger.


