Aktuellt 1 • 2016
Landskapsarkeologerna önskar Glad Påsk och lyfter samtidigt fram
Sverigekartan från vår hemsida - som nu är uppdaterad med några
av 2015 års uppdrag! Vi gör också nedslag på ett par platser i landet
och berättar om skyltning i Upplands Väsby och Östergötland samt
om vårt samhällsengagemang.

Glad påsk
önskar

Lena Berg Nilsson Gerhard Flink
Sune Jönsson Lennart Klang
Ola Nilsson Ingela Norlin Bengt Windelhed

Med Landskapsarkeologerna
Sverige runt
Nu inför nya intressanta uppdrag 2016
kan vi lägga några av 2015 års uppdrag
till handlingarna. En uppdaterad Sverigekarta visar ett urval platser där vi varit
i arkeologiska sammanhang: www.landskapsarkeologerna.se/karta/varlden/sverige

På vår hemsida är kartan uppdelad i
norra, mellersta och södra Sverige.
Du kan klicka på de orter som verkar
intressanta i den valda landsdelen - och
göra något av en resa med Landskapsarkeologerna Sverige runt!

Teckningar Disa Olasdotter Berg. Bearbetning Lena Berg Nilsson.

Till kartan hör uppemot 600 platser, både
välkända och mindre väl kända. Ett 20tal har tillförts kartan under 2015, bland
annat Edsbro, Junsele, Los, Männikkö,
Nasafjäll, Ragunda, Råliden, Säter och
Vägnön. Till det kommer ett stort antal
återbesök med nya insatser i områden
där vi tidigare varit i arkeologiska ärenden, som Asa, Bastuträsk, östra Blekinge,
Boden, Dundret, Falun, Finspång, Hassela, Hemavan, Järvsö, Kalix, Kiruna,
Ljungby, Malmöhus län, Nattbergsheden,
Njutånger, Osby, Robertsfors, Sorsele,
Stockholm, Sundsvall, Tärendö, Upplands Bro, Vidsel, Växjö och Österbymo.

Informationsskyltar
Landskapsarkeologernas Ingela Norlin
och Gerhard Flink har under hösten
producerat informationsskyltar, bland
annat till Upplands Väsby kommun.
Informationen rör ett gravfält med över
60 gravhögar som ligger i ett område
där hundar rastas. Skylten har därför fått
temainriktning hundens historia.
Likaså har informationsskyltar producerats till Östergötland. Det gäller fångstgropar för varg och skyltar om Sunds
fornminnesområde. Dessutom har skyltar
producerats till Västernorrland för uppsättning under våren.

Stockholm före Stockholm
Ingela Norlin har under hösten även
deltagit i kursen ”Stockholm före Stockholm” på Stockholms universitet. Kursen
baseras på de senaste rönen så nu är
Landskapsarkeologerna delvis uppdaterade vad gäller aktuell forskning.
Ekerö kommun är en av de kommuner
med aktivt fornvårdsprogram. Ny kunskap om Birka har framkommit på senare
år och bör komma till nytta när fornvårdsinsatser planeras liksom uppdatering
av informationsskyltar i kommunen.

Överst informationsskylt i format A3 till
Upplands Väsby kommun om hundens historia
och nederst informationsskylt i format A2 till
länsstyrelsen Östergötland om forntid vid Sund.

Landskapsarkeologerna och CSR
CSR (Corporate Social Responsibility)
eller ”ansvarsfullt företagande” är idén
om att ett företag har ansvar för den
påverkan man har i samhället. CSR är
också en process för att integrera exempelvis mänskliga rättigheter, miljö och
socialt ansvar i företagets strategi och
verksamhet.
De aktörer som ingår i Landskapsarkeologerna har sedan starten arbetat även
med sociala åtaganden av olika slag,
oberoende av varandra. Delar av dessa
åtaganden inarbetas nu successivt i
Landskapsarkeologernas gemensamma
policies, styrdokument och vår interna
kvalitetshandbok.

RYLA betonar ledarskap, medborgarskap och
personlig utveckling. Ledord i verksamheten är:
Sedd! Hörd! Bekräftad!
RYLA:s syften är att
• visa Rotarys respekt och engagemang
för ungdom
• tillhandahålla effektiv utbildning för
utvalda unga och ledarbegåvningar
• uppmuntra unga att leda unga
• offentligt uppmärksamma unga som
gör en samhällsinsats

Ett exempel på vårt arbete med CSR är
Landskapsarkeologernas Ola Nilssons
engagemang i RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) i Hudiksvall.
I Sverige bedrivs sådan verksamhet på
drygt 15 orter. Ola är en av ledarna i det
RYLA-program som bedrivs i Hudiksvall
för unga vuxna i åldern 18-30 år. Utbildningsåret påbörjas i augusti och avslutas
i april/maj och de ca 15 deltagarna träffas
en gång per månad. Programmet omfattar såväl föreläsningar som praktiska
övningar och inte minst föreläsningar av
inbjudna goda ledare från näringsliv och
offentlig sektor - som bjuder på erfarenheter från sina ledarskapsresor, i medoch motgång.
Överst sjöbodar vid småbåtshamnen i Hudiksvall där vårsolen nu äntligen börjar vinna över
vintern. Foto Lena Berg Nilsson 2016.
Nederst: RYLA är en världsomspännande ideell
utbildningsinsats som Rotary tillhandahåller för
unga vuxna.

News 1 • 2016
Landskapsarkeologerna wish you a Happy Easter and takes the
opportunity to highlight the map of Sweden on our website – now
updated with some of our activities in 2015! We also give you examples from some of those locations and our work there and CSR.

Wish you all

a Happy Easter
Lena Berg Nilsson Gerhard Flink
Sune Jönsson Lennart Klang
Ola Nilsson Ingela Norlin Bengt Windelhed

As we are taking on the new interesting
work of 2016 we add the commissions
of 2015 to the files, using the map of
Sweden at our website. Landskapsarkeologernas map of Sweden now
shows almost 600 places of which more
than 20 new locations are added since
last year: www.landskapsarkeologerna.se/
karta/varlden/sverige

New information
We have produced new signposts for
Upplands Väsby municipality and for
Östergötland county board. One of the
signs is placed in a park where people
walk their dogs among ancient monuments. Other signs tell about fossile
field systems.

CSR - social responsibility

Drawings Disa Olasdotter Berg. Arrangement Lena Berg Nilsson.

The consultants at Landskapsarkeologerna has been involved in social
responsibility work for a long time.
Parts of this commitment is now
successively implemented in our mutual
policies. One example of our work with
CSR (Corporate Social Responsibility)
is Ola Nilssons engagement in RYLA
(Rotary Youth Leadership Awards) in
Hudiksvall.

