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Verksamhetsplan året 2023 för Garnisonsmuseet Skaraborg  

 
Mål för 2023  
 

− Fortsätta arbetet med registrering och digitalisering av föremål, foton, publika-
tioner och arkiv.  

− Slutföra arbetet med att bygga upp biblioteket och påbörja omorganisationen av 
arkivet.  

− Utveckla och marknadsföra Garnisonsmuseet så att det blir ett naturligt besöks-
mål för besökare i området Valle härad med Varnhem, Axvall och Hornborgasjön 
samt för boende i området.  

− Öka antalet besökare jämfört med föregående år.  

− Få nyanställda samt värnpliktiga som gör sin grundutbildning i Skövde garnison 
att besöka museet.  

− Färdigställa utställningen på platsen mellan lägerhyddorna med bland annat KP-
bil. 

− Skapa en sjvutställning på övervåningen i Museets västra kortsida. 

− Skapa 1-2 tillfälliga utställningar i museet. 

− Ta över och arkivera underlag från Föreningen Strv 103.  

− Genomföra föredrag i samarbete med Medborgarskolan. 

− Ansluta Garnisonsmuseet till Museiresan.  

− Fortsätta digitaliseringen av Samlingssalen. 

− Utbilda museets personal på hjärtstartare. 

 

 

Målgrupp  
 

− Skolor, föreningar och pensionärsgrupper från Skara och Skövde kommuner.  

− Värnpliktiga, elever och anställda vid försvarets förband och skolor i Skövde, 
Såtenäs och Karlsborg.  

− Besökare i området runt Hornborgasjön under transäsongen i mars och april.  

− Familjer med barn i olika åldrar.  

− Travintresserade, som besöker Axevalla travbana under Stochampionatet.  

− Kurser och konferenser som genomförs på Axevalla Folkhögskola.  

− Deltagare och besökare vid aktiviteter som genomförs på Axevalla lP.  

− Boende i närområdet. 
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Metod  
 

− Vidareutveckla och fördjupa samarbetet med turistorganisationer i området som 
turistinformationerna i Skara, Skövde, Falköping och Lidköping, där museets 
broschyr skall finnas.  

− Uppdaterad information på Garnisonsmuseets hemsida och Facebooksida.  

− Direktreklam med museets broschyr och affischer till turistorganisationer, övriga 
museer och föreningslivet i området samt till Skara sommarland, Axevallatravet 
och bussbolag som besöker området.  

− Öka samarbetet med Veterinärmuseet och Västergötlands museum i Skara och 
andra museer i området samt med Skara sommarland och Axevallatravet.  

− Genomföra gemensamma projekt med Axevalla Folkhögskola och Axvalls IF. 

− Ökad marknadsföring till boende i närområdet. 

− Samarbete med övriga museer inom ramen för Museiresan. 

 

 

Större projekt under 2023  
 

− Digitalisering och registrering av föremål, foton, publikationer och arkiv.  

− Färdigställande av sjukvårdsutställning.  

− Färdigställande av nytt arkiv. 

− Utställning om Arméns Lejon. 

− Fortsatt digitalisering av samlingssal och utställning. 

− Anslutning av museet till Museiresan.  

− Anskaffning och utbildning på hjärtstartare. 

− Påbörjad renovering av KP-bil och fältbakugn 

 


