
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till en arbetsdag där vi har som ambition att fokusera på den teoretiska delen av hur 
skyltprogram kan se ut. 
 
Genom att visa exempel på hur andra aktörer i området planerar, hur de kommit fram till sina 
ställningstaganden, kostnadskalkyler och dylikt, är målsättningen att få en samsyn kring ett 
skyltprogram, där besökaren känner igen sig, oberoende av den geografiska platsen man befinner 
sig på. 
 
Vi kommer också att fokusera på: 
  
Tillgängligheten, hur skall en tillgänglig skylt se ut? 
Tekniska utvecklingen, hur skall man kunna hitta mellan punkter i naturen, om man har en 
funktionsnedsättning? 
Certifieringen av leder, vad händer ute i Europa? 
 
 
VAR:  Tingsgården, Ö Ljungby  

http://www.tingsgarden-stidsvig.se 
NÄR: Söndagen den 10 februari 2013 kl 09.30-16.00.  

Kaffe står framdukat kl 09.00. 
 
PROGRAM: Se sid 2 
 
ANMÄLAN: Senast söndagen den 3 februari kl 18.00 till ingegerd@skanes-nordvastpassage.se 
Tala om ifall du önskar specialkost, deltar hel/del av dagen, samt vilken arbetsgrupp du önskar ingå 
i under eftermiddagens grupparbete. 
 
Deltagandet är kostnadsfritt  
 
Välkommen till en dag där vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper! 
 
RÖNNEÅDALEN-SKÅNES NORDVÄSTPASSAGE 
Genom 
Ingegerd Hagelin 
Projektledare för Rönneådalen-Skånes Nordvästpassage 
Tel: 0435-281 69 
www.skanes-nordvastpassage.se 
www.facebook.com/ronneadalen 
ingegerd@skanes-nordvastpassage.se 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Program: 
09.00 Kaffe med fralla står framdukat    

Visning av bildspelet     
09.30 Välkommen, ordförande Bengt Hertzman     
 Presentation av programmet samt de närvarande, projektledare Ingegerd Hagelin 
09.45 Lene Hansson, projekt- och processledare i hållbara frågor, samhälle och näringsliv. 

Möllestigen, Munka Ljungby  
10.15 Gunnar Häger, tillgänglighetskonsulent Sveriges Hembygdsförbund. 

Tillgänglighet för alla.  
10.45 Ros-Mari Paulsson, projektledare  

Skåneleden Nordväst Kullaleden. Certifieringen av leder. 
11.15 Helene Stalin Åkesson, Byggnadsantikvarie Regionmuseet 

Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
 Skrombergaprojektet, Svenska Pappersbruket 
 
Resurspersoner:  
Christer Jönsson, Svenska Pappersbruket. http www.kpn-bruk.se 
Börje Noren, förvaltningschef Kultur&Fritid, Klippans kommun. www.klippan.se 
Jesper Witzell, nationalparkschef Söderåsen www.nationalpark-soderasen.lst.se 
 
 
11.45 Transport till lunchrestaurangen 

Studiebesök Kopparmölleslingan, Ö Ljungby 
14.00  Grupparbete med olika rollförutsättningar utifrån förmiddagens lärdomar samt 

utställningarna i lokalen. 
 Grupp besökare svarar på frågan - vad vill du som besökare veta om platsen du tänker 

besöka 
 Grupp producent svarar på frågan – vad du vill berätta om platsen för att locka 

besökare 
14.45 Redovisning . Eftermiddagsfika serveras och intas under fortsatt samtal om 

skyltprogram. 
15.45–16.00 Avslutning och presentation av Utfärd till fornminnen i Klippans kommun, den 14 april, 

samt Arbetsdag om hemsidan, den 19 maj. 
 
För den vetgirige: 
  
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-
skane/klippan/Pages/index.aspx 

www.utform.se 
www.hembygd.se 
www.kullaleden.se 
www.regionmuseet.se 
www.skyltar.se 
www.handisam.se 
www.hohetauern.at 
 


