Plastens Hus nyhetsbrev julen 2021
Ny spännande utställning på Plastens Hus
väntas ge flygande start på 2022!
Hemvändardagen
27 dec! !ställning och
Plastens
Hus är fyllt av aktivitet
efter de tidigare begränsningarna
med anledning av pandemin.
Sedan början av hösten är både
temakvällarna och studiecirklarna
i full gång. Och nu i december
läggs sista handen vid en omfattande ombyggnad och uppdatering av den populära utställningen kring industrins och plastens utveckling.

- Med allt fler fullvaccinerade, ökad
marknadsföring och inte minst den nya
utställningen hoppas vi kunna intressera många fler för Plastens Hus. Det
gäller både helt nya besökare och
sådana som varit här tidigare och nu
är nyfikna på nyheterna.
Det berättar föreningens ordförande
Arnold Andreasson som är optimistisk
inför det nya verksamhetsåret 2022.
- Som alla föreningar har vi märkt en
nedgång till följd av pandemin under
de två senaste åren. Samtidigt har vi
arbetat aktivt för att utveckla verksamheten och det känns väldigt bra att
kunna tajma uppstarten med öppnandet av den nya utställningen,
tillägger Arnold.
Den tidigare utställningen har funnits
sedan starten och efter drygt tio år
fanns ett behov av att komplettera
vissa delar. Det gällde framför allt de
som direkt handlade om plast där
informationen om bland annat miljö
och framtid var mycket begränsad.
- Tanken var först att bara uppdatera
utställningen men vi i arbetsgruppen
kom snabbt fram till att det krävdes en
större översyn och ny struktur för att allt
skulle hänga samman på ett bra sätt,
förklarar Karin Bachstätter, som ingår i
arbetsgruppen.
I samarbete med en byrå som heter
Bubbla togs ett förslag fram till en ny
och uppdaterad utställning som både
bevarar den befintliga historien och
lyfter fram nya intressanta områden.

En omfattande ombyggnad och
utveckling av utställningen sker nu
på Plastens Hus.

Här kommer
spännande nyheter!

Just nu står podierna tomma och
spänningen är stor inför invigningen av den nya utställningen i
samband med Hemvändardagen
27 december.
Välkommen då eller när du vill på
det nya året!

Texter har uppdaterats och nya skyltar
producerats med fina illustrationer av
Lina Bergström på Bubbla. Karin Bachstätter berättar:
- Nu får utställningen en tydligare tidsindelning och mer fokus på plast samt
plast och miljön. Dessutom blir det en
barnhörna med plats för barns frågor.
- Vi ser den nya utställningen som en
möjlighet att locka fler målgrupper och
hoppas att den ska bli en spännande
mötesplats för besökare i alla åldrar,
förklarar Karin.
Utställningen kommer att invigas i samband med årets hemvändardag som
arrangeras på Plastens Hus 27 december kl 10-14. Alla medlemmar och andra
intresserade är välkomna att besöka
Plastens Hus då.
Plastens Hus har också inlett ett samarbete med skolorna i Perstorp. I september besökte alla andreklassare
Plastens Hus och minnesstenen över det
Skånska Glasbruket med guidning av
Kent Sörensson och Arnold Andreasson.
Detta för att lära sig mer om hembygden i enlighet med den nya läroplanen.
- Jag tror mycket på detta samarbete,
som är tänkt att bli årligt återkommande, avslutar Arnold, som också vill passa
på att tacka alla medlemmar, besökare, sponsorer och partners för deras
stöd och intresse under året och önska
alla en god jul och gott nytt år.
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Utställning och dokumentation: Göran Karlsson
Marknadsföring och
sponsring: Mats Olofsson

Personalen
på Plastens Hus:
Helena Riekki
Rosie Lindqvist

Redaktion: Rolf Rahmberg

Hjärtligt välkommen
till vårens temakvällar 2022!

Vi tackar alla medlemmar och sponsorer
för det gångna året och önskar

8/2: ”Perstorp Holding AB - ett dynamiskt
kemiföretag”

God Jul
och Gott Nytt År!

Mikael Gedin, vice VD, kommer att berätta om
företagets intressanta resa under 2000-talet till ett
renodlat kemiföretag med globalt mycket starka
marknadspositioner samt om de hållbarhetsutmaningarna man står inför.

Välkommen till ett nytt år som medlem i Plastens
Hus! Som medlem får du bland annat fri entré till
utställningen och till våra temakvällar (ord pris 50
kr; förbokning krävs).

8/3: ”Ett liv med bilder ur ett historiskt
perspektiv - Perstorp förr och nu”

Medlem för 2022 blir Du genom att betala årsavgiften 150 kr per person eller 250 kr för familj till
bankgiro 5614-3373. Det är viktigt att du anger
namn, adress och gärna e-post på talongen så att
du kan få löpande information och inbjudningar.

”Det har varit mitt stora intresse att fotografera
och dokumentera. Bilder från en gången tid,
fram till idag, på fabriken och kommunen,
Ibland på uppdrag av tidningar men mest för
egna intresset. Det är historien kring bild som gör
den så intressant att någon vill betrakta den som
de vore där, i det ögonblicket.”
Det säger månadens föreläsare Lars ”TruckaLasse” Johansson, som visar bilder från sitt digra
arkiv och berättar om händelser och miljöer från
Perstorp. Lars fick kommunens kulturpris 2020.

12/4: ”Plast från linjär till cirkulär
ekonomi”
Viktor Rondahl, affärsområdeschef Plast inom
Stena Recycling presenterar utvecklingen vad
gäller återvinning av plast.
Plast är en värdefull resurs och återvinning av
plast är en viktig del i omställningen mot en mer
cirkulär ekonomi. Viktor kommer att belysa de
utmaningar och möjligheter som finns för ökad
och mer resurseffektiv hantering av plast. Vidare
kommer Viktor berätta hur Stena Recycling
arbetar med återvinning och hur företaget
skapar hållbara samarbeten.
Programkommitté: Jan-Erik Ekberg, Linda Zellner
och Kent Lindgren
Samtliga temakvällar visas med start både kl.
17.00 och kl. 19.00. OBS! Föranmälan krävs.
(Med reservation för ev. omkastningar i
programmet.) Vi följer Folkhälsomyndighetens
råd och anvisningar – se hemsidan för aktuell
information.
Fri entré för medlemmar. Inträde till utställningen
och temakvällarna 50 kr för icke medlemmar.
Plastens Hus, Hässleholmsvägen 6, 284 34 Perstorp

Du kan också betala medlemsavgiften med swish
till vårt nummer 1236179089. Du måste då ange ditt
namn på meddelanderaden.

Ändrade öppettider över helgerna
Plastens Hus är vanligtvis öppet måndagfredag kl 10-14. Vi håller stängt 23 dec samt
28 dec t o m 9 jan. Öppet på hemvändardagen 27 dec kl 10-14 och efter helgerna från
den 10 jan. Välkommen då!

Detta är Molekylkedjan!
Dessa företag och organisationer stöder
Plastens Hus verksamhet till ömsesidig nytta.
Huvudsponsorer

Gustafsborgs Säteri AB

JM Johnson Matthey

Perstorp Holding AB

Perstorps Församling

Perstorps Kommun
Företagssponsorer

ESAB Perstorp AB

Hinza AB

PWS Nordic AB

Schoeller Allibert AB
Företagsmedlemmar

Mickes - Lackservice
(Autoexperten)

Celanese Production Sweden AB

FAAC Nordic AB

Pekå-Plast

Perstorp Plastic Systems AB

Existensia AB

Perstorps Tekniska Gymnasium
Tel. 0435-393 03

Öppettider mm: www plastenshus.se

