
  

 

    
      
    
 
   
 

  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
                                                                                                                                                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Plastens Hus nyhetsbrev julen 2022 

Plastens Hus har sjudit av aktivitet 
under 2022! Den nya utställningen 
har fått ett positivt mottagande och 
antalet guidade besök har ökat.  
Dessutom har öppettiderna utökats 
och flera nya projekt för att 
utveckla verksamheten startat.  

Det berättar föreningens ord-
förande Arnold Andreasson. 

Det var i slutet av föregående år som 
Plastens Hus invigde den uppdaterade 
utställningen, som har bidragit till fler 
besökare under 2022 och inte minst ett 
ökat antal besöksgrupper och fler 
guidade visningar.  

- Vi har flera medlemmar och funk-
tionärer som ställer upp och guidar 
och vi har också utbildat ett par nya 
guider för att hantera de många 
gruppbesöken, kommenterar Arnold. 

Under året har digitaliseringsgruppen 
utvecklat hemsidan. Målet är att nå 
fler målgrupper och locka gamla som 
unga, föräldrar och ungdomar att 
besöka Plastens Hus och upptäcka de 
historiska delarna i museet men även 
lära sig mer om plast. 

Belysningen har också bytts ut under 
året för att ge bättre ljus och ökad 
energieffektivitet. En 3D-skrivare har 
installerats som kan användas för att 
tillverka enskilda plastföremål.  

Öppettiderna under sommaren har 
utökats med hjälp av ungdomar från 
Perstorp Tekniska Gymnasium.  

Styrelsen har aktivt sökt olika bidrag 
som kan hjälpa oss utveckla verksam-
heten och få fler att hitta hit. Till 
exempel har belysningen och den nya 
hemsida som är på gång (se nästa 
sida) delvis finansierats med bidrag 
från Riksantikvarieämbetet.  

Just nu söker föreningen också medel 
för att skapa en mer attraktiv infart till 
Perstorp och förstärka samhällets 
besöksnäring i samarbete med 
kommunen, LRF och Företagarna.  

Ökad aktivitet och positivt mottagande              
av den nya utställningen på Plastens Hus  
väntas ge flygande start på 2022! 

- Utställningen med alla dess besökare 
är ju trots allt bara en del av verksam-
heten. En annan viktig del är den kultur-
gärning som våra olika arbetsgrupper 
utför för att dokumentera olika aspekter 
på samhället och industrin i Perstorp, 
förklarar Arnold. 

Således har olika arbetsgrupper inom 
Plastens Hus medverkat i inventeringen 
av gamla industrimiljöer i kommunen 
inför eventuella rivning av äldre 
industribyggnader. Vidare har två 
väggmålningar på hyreshus vid Tjäder-
stigen dokumenterats.  

Fotogruppen har fortsatt sitt arbete med 
att identifiera personer, föremål och 
miljöer på äldre foton från Perstorp AB 
och Kultur- och fritidsnämndens arkiv. 

Byavandringsgruppen har färdigställt en 
inventering av miljöer kring Rydbovägen 
och kommer i januari påbörja motsvar-
ande arbete avseende Spjutseröds-
vägen.  

- Det är roligt att se hur aktiviteten och 
besöksantalet har ökat under det 
gångna året. Men vi är inte riktigt 
tillbaka på de nivåer som rådde före 
pandemin. Under 2022 har vi tyvärr haft 
färre deltagare på våra temakvällar än 
tidigare, konstaterar Arnold.  

- Därför vill jag passa på att uppmana 
våra medlemmar och alla andra att 
komma till vårens planerade program, 
besöka utställningen eller medverka i 
våra trevliga arbetsgrupper.  

Den nya utställningen på Plastens 
Hus har fått ett positivt mot-
tagande av besökarna och lockat 
fler besöksgrupper. Överlag har 
aktivitetsnivån ökat i föreningen 
efter pandemin och flera nya 
projekt startat. 
 
Vi vill passa på att hälsa alla med-
lemmar och andra intresserade 
välkomna till Hemvändardagen 
27 december kl 10-14.  
 

 
Dessa ingår i styrelsen       
för Plastens Hus 
 
Ordförande: Arnold 
Andreasson                     
Vice ordförande: Kent 
Lindgren                  
Skattmästare tillika kassör: 
Ronnie Thulin 
Ledamot: Göran Karlsson  
Ledamot: Mats Olofsson 
Ledamot: Kent Sörensen 
Ledamot: Karin Bachstätter                 
Ledamot: Linda Zellner 
Ledamot: Ulf Lindh 
Suppleant: Hanna Gustafsson 
 

Sammankallande                                      
i arbetsgrupperna 
 
Program- och besöksverk-
samhet: Kent Lindgren  
Personal och administration: 
Arnold Andreasson  
Utställning och dokumenta-
tion: Göran Karlsson 
Marknadsföring och 
sponsring: Mats Olofsson 
Digitaliseringsgrupp: Linda 
Zellner  
 

Personalen                                      
på Plastens Hus: 
Helena Riekki  
Rosie Lindqvist 

    Plastens Hus, Hässleholmsvägen 6, 284 34 Perstorp                  Tel. 0435-393 03                         Öppettider mm:  www plastenshus.se 
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Vi tackar alla medlemmar och sponsorer  
för det gångna året och önskar 

God Jul 
och Gott Nytt År! 

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). 

Medlem för 2023 blir Du genom att betala års-
avgiften 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.  

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

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 
 Bubbla Idébyrå 
 Hinza AB 
 PWS Nordic AB 
 Schoeller Allibert AB                                          
 
Företagsmedlemmar 
 Mickes - Lackservice                                      

(Autoexperten) 
 Celanese Production Sweden AB 
 FAAC Nordic AB  
 Pekå-Plast 
 Existensia AB 
 Perstorp Tekniska Gymnasium 

    Plastens Hus, Hässleholmsvägen 6, 284 34 Perstorp                  Tel. 0435-393 03                         Öppettider mm:  www plastenshus.se 

 
Dags för vår 100:e temakväll!       
Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

              
14/2: Berättelsen om hur kocklandslaget 
fick ta ett steg tillbaka för att vinna. 
 
Jesper Nordberg, kock på Perstorp AB och 
tidigare medlem i kocklandslaget, berättar om 
hur man tränade och skapade lagkänsla. Med 
färre träningar och fler samarbetsövningar 
lyckades kocklandslaget nå sina mål. 

 
14/3:  Cirkulär logistik – så mycket mer 
än smarta plastbackar. 
 
Kerstin Gustafsson Andersson har mångårig 
erfarenhet av arbete med miljö och logistik med 
mera från Perstorpkoncernen och många andra 
verksamheter. Vi får ta del av hennes reflektioner 
kring plastens nytta i samhällets materialflöden 
och höra hur gamla lärdomar som ”rätt plast på 
rätt plats” kan återanvändas i klimatomställ-
ningen.  
 

11/4: På jakt efter sanningen om 
Henrikstorp och Gustafsborg. 
 
Jan Wendt gräver djupt i tillgängliga dokument 
och vittnesbörd i jakten på sanningen. Nu får vi 
äntligen veta var Lilla och Stora Henrikstorp låg 
eller ligger! Samtidigt är det dags för oss att 
uppdatera våra kunskaper om Gustafsborgs 
ursprung. Detta blir det 100:e programmet – 
alltså ämnet – i Plastens Hus serie av temakvällar.  
 
Programkommitté: Jan-Erik Ekberg, Linda Zellner 

och Kent Lindgren 
 

Programmen börjar kl 17.30 med reservation för 
omkastningar i programmet. Varje program 

kommer fortsättningsvis bara anordnas en gång 
till följd av minskat antal deltagare efter 

pandemin. OBS! Föranmälan krävs. 
 
Fri entré för medlemmar. Inträde till utställningen 

och temakvällarna 50 kr för icke medlemmar. 

 

Ändrade öppettider över helgerna 
Plastens Hus är vanligtvis öppet måndag-
fredag kl 10-14. Vi håller stängt från 23 dec 
och öppnar igen 9 jan med undantag för 
hemvändardagen 27 dec kl 10-14. 
Välkommen att besöka oss då! 

    

      

  
                                                         


