
Upplev ett museum!
På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett annorlunda museum 
eller uppleva det rörliga kulturarvet: Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och 
spännande historier. Gemensamt är att de alla kan erbjuda upplevelser för hela 
familjen.

Det finns broschyrer som beskriver vitt skilda upplevelser på olika typer av arbets-
livsmuseer runt om över hela Sverige. Broschyrerna finns på turistbyråer, museer 
och i andra turistbroschyrställ. Ta del av utbudet och sprid informationen!
 

Presentation av Sveriges passagerarångbåtar
utgiven av Sveriges Ångbåtsförening.
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Ångbåtar i Sverige 
finns endast digitalt

 

Museiguide finns 
även som app!

Upplev ett museum!
På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett annorlunda museum 
eller uppleva det rörliga kulturarvet.Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och 
spännande historier. Gemensamt är att de alla kan erbjuda upplevelser för hela 
familjen.

Det finns broschyrer som beskriver vitt skilda upplevelser på olika typer av arbets-
livsmuseer runt om över hela Sverige.

Broschyrerna finns på turistbyråer, museer och i andra turistbroschyrställ.
Ta del av utbudet och sprid informationen! 
Beställ kostnadsfritt: tbshopen.se

Frågor? Kontakta ArbetSams kansli: 011-23 17 30 eller info@arbetsam.com

Museiguide 2021 finns även som app att ladda ner gratis!
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Motorhistoriska Riksförbundets evenemangskalender är numera digital och
innehåller evenemang arrangerade av klubbar anslutna till MHRF, där man
kan söka på datum, plats eller klubb. Läs mer: www.mhrf.se/kalendarium

 

https://steamboatassociation.se/passagerarangare/angbatstidtabeller/
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