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*Service
Nog är det skönt att bli igenkänd när man handlar i 
sin butik. Eller att få lite extra hjälp och tips om man 
har svårt att bestämma sig. Små detaljer som betyder 
mycket för många och som gör varje besök i Lerums 
centrum både personligare och trevligare. Från oss kan 
du komma hem med både en välfylld påse, ett uträttat 
ärende men också att ha fått hjälp med att göra bra val 
och köp.  Så välkommen du också, till över 115 lokala 
aktörer som ser till att du hittar nästan allt du behöver 
på hemmaplan. 
Hälsningar Lerums Centrumförening.

SERVICE*

...hej igen Jenny, bra bokval, kastanjebrunt passar för dig, kanske lite torskrygg ikväll?, hälsa Kent, vi har fler på lager, inga problem vi fixar catering till din fest...

Läs mer om allt spännande om händer hos oss, mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet, på lerumscentrumförening.se
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Japp, så här ser 

Lerums Centrums

nya fina logo ut.

Bortsett från gästspel och 
höstlovsaktiviteter tvingades 
fartygsmuseet på Packhuska-
jen i Göteborg hållas stängt i 
princip hela förra året. Inför 
säsongs öppning den 1 maj kom-
mer besökare boka sin biljett 
och en tid online för att skapa 
en trygg museiupplevelse.

–  Förra året tappade vi minst 
36  000 besökare, vilket mot-
svarar över 95 procent i för-
lorade biljettintäkter. Vi gavs 
samtidigt möjlighet till att ut-
värdera och att hitta nya vägar 
men det känns nu underbart att 
planera för att välkomna våra 
gäster igen, säger marknadschef 
Emelie Leetmaa.

Maritiman har även tagit över 
Emigranternas Hus i det Stora 
Tullhuset i anslutning till mu-
seet. I huset kommer besökare 
från och med 8 maj få ta del av 
en interaktiv sötvattens-utställ-
ning som bygger på fotograferat 
och filmat material av Johan 
Hammar, vinnaren av årets na-
turfotograf 2018.

–  Vandringsutställningen "Söt- 

vatten – en värld av liv" lär hela 
din familj om arter och miljö-
er både under och över vatten 
i Sverige. Att det dessutom är 
byggt på magiska foton och fil-
mer från Johan Hammar känns 
såklart jättekul, säger Emelie.

Utöver utställningen Sötvat-
ten planerar Maritiman även 
utställningar med Konstnärsal-
liansen samt ytterligare ett år 

med utställningen "Remembe-
ring Lampedusa", som handlar 
om flyktingkatastrofen utanför 
den italienska ön Lampedusa 
2013, då minst 345 människor 
miste livet.

På anläggningen finns även 
populära familjeaktiviteter 
som Tims havslabb, audioguide 
med tillhörande quiz för barn 
och såklart praktfulla fartyg 

som fyrskeppet Fladen, ubåten 
Nordkaparen och jagaren Små-
land att kliva ombord på.

–  Nu hoppas vi bara att allt 
går som det ska. Vi är redo att 
erbjuda en uppdaterad musei-
upplevelse på ett tryggt, säkert 
och omsorgsfullt sätt, säger 
Emelie Leetma.
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Fartygsmuseet Maritiman ”kastar loss”
Efter en lång nedstäng
ning är Maritiman redo 
att kasta loss den 1 
maj. Utöver ett anpassat 
biljettsystem och aktivi
teter har fartygsmuseet 
dessutom tagit över 
Emigranternas Hus, med 
nya utställningar.

BILD: PRESSBILD

Fartygs- och upplevelsemuseet Maritiman vid Packhuskajen öppnar igen den 1 maj.

BILD: PRESSBILD

Ubåten Nordkaparen är ett av många fartyg 
som man får kliva ombord på.

BILD: JOHAN HAMMAR

Johan Hammar, årets naturfotograf 2018, kom-
mer att ha en interaktiv utställning på Maritiman.

KULTUR

Fartygsmuseet Maritiman "kastar loss" 


