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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Fwd: Nu är det snart dags... 
1 meddelande

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 26 augusti 2021 21:08
Till: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsén Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Forsén Kent
<kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>,
Johansson Åke <ake.johansson@electro.se>, Leander Monika <monikaleander@hotmail.com>, Lennholm Berndt
<berndt.lennholm@gmail.com>, Quispe Aleksi <aleksi.qv@hotmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>,
Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>, Skaraas Kjell <skaraas@gmail.com>

Hej alla styrelsemedlemmar/guider!
Om ni går in på länken med arrangemang i Uppland, hittar ni vad vi/ni kan bjuda på på söndag.
Hoppas många hittar till Dyktankhuset. Vi kommer också ha en fråga, som Vrak har satt upp på huset.
Ha en trevlig söndag!
Birgitta  

---------- Forwarded message --------- 
Från: Arkeologidagen <arkeologidagen@raa.se> 
Date: tors 26 aug. 2021 kl 20:28
Subject: Nu är det snart dags... 
To: Arkeologidagen <arkeologidagen@raa.se> 

Hej alla arrangörer för Arkeologidagen!

Hoppas ni är redo och det blir många besökare på söndag – på plats, eller digitalt för er som har såna arrangemang!

 

Vi annonserar nu om dagen på Facebook och i tisdags gick ett nationellt pressmeddelande om Arkeologidagen 2021
ut, där även länkar till representerade landskapssidor fanns med. Gå gärna in och kolla på landskapssidan att länken
till ert arrangemang fungerar och att sidan är uppdaterad, så att inga ändringar har skett. Ändringar, frågor eller andra
funderingar skickar ni till arkeologidagen@raa.se fram till i morgon fredag klockan 15.00.

 

Kom även ihåg att räkna ungefärligt antal besökare inför den utvärdering som ni får en tid efter arrangemanget. I
denna vill vi alltså bland annat veta antal besökare – så notera gärna detta, annars är det lätt att glömma. Till stöd för
utvärderingen att svara på utvärderingen finns även en enkel utvärderingsenkät att dela ut till besökarna - såvida ni
inte gör en egen besöksenkät.

 

Glöm heller inte att använda #arkeologidagen om ni skriver om arrangemanget i sociala medier, både för att
underlätta för besökare att hitta er och så att vi kan följa upp träffar i medierapporteringen.

 

 

Lycka till på söndag!

 

Vänliga hälsningar

Ny Björn och Agneta
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Ny Björn Gustafsson och Agneta Gardinge

Samordnare Arkeologidagen

 

Riksantikvarieämbetet / Swedish National Heritage Board 
Box 1114

SE-621 22 Visby

arkeologidagen@raa.se

www.raa.se/arkeologidagen

twitter.com/raa_se, #arkeologidagen

facebook.com/riksantikvarieambetet

 

Arkeologidagen är en nationell temadag som äger rum sista söndagen i augusti varje år. Under dagen genomförs ett stort antal
arrangemang på olika håll i landet. Då bjuder lokala arrangörer in till visningar, arkeologiska undersökningar, guidade rundturer
och utställningar. Riksantikvarieämbetet samordnar Arkeologidagen. Läs mer på www.raa.se/arkeologidagen.
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