VERKSAMHETSOMRÅDEN

ARKEOLOGI

Vi utför uppdrag som inventeringar & förstudier,
arkeologiska utredningar, förundersökningar,
arkeologiska undersökningar samt
hällristningsdokumentationer och fornminnesvård.

ARKITEKTUR

Vi utför detaljplanering från program till detaljplan,
planering och genomförande av tävlingar inom
arkitektur, platsanalyser och kvalitetsbedömningar av
projekt och miljöer.

KONST

Vi genomför utställningar av konst i både inom- och
utomhusmiljö, gestaltning av o!fentliga miljöer,
samarbetsprojekt med konst i samverkan med andra
kunskapsfält, undervisning och handledning samt
konsultuppdrag för konstnärliga projekt i både privat
och o!fentlig miljö.

MILJÖ- & SAMHÄLLSPLANERING
Vi utför uppdrag som förstudier till
infrastrukturprojekt, t.ex. vindkra"t eller vägbyggen. Vi
tar fram kunskapsunderlag till miljö- och
kulturbedömningar och även bedömning av natur- &
kulturmiljövärden i kommunal planering.

KULTURHISTORIA

Vi utför uppdrag som kulturmiljöutredningar för
underlag i plan- och programprocesser,
byggnadsantikvariska utredningar från enskilda hus till
grupper av bebyggelse, kulturhistoriska
dokumentationer av t.ex. kulturhistoriska och
industrihistoriska miljöer samt inventering och
värdering av kulturhistoriska värden hos byggnader och
miljöer

Vår grundmålsättning är ett ekologiskt och
socialt hållbart samhälle där människors
olika erfarenheter kan uttryckas.
När vi agerar i vår vardag måste vi vara
medvetna om de konsekvenser våra
handlingar får.
Med en djupare förståelse för vår historia och
våra ekosystem kan vi fatta bättre beslut
rörande framtiden.
Detta är Kulturlandskapet!

LITTERATUR

Vi erbjuder berättarkvällar och författarsamtal samt
utgivning av skön- och facklitteratur.

VÅRA

KUNSKAPSFÖRMEDLING

Vi utför utbildning inom samtliga av våra
kunskapsområden, utställningar med teman inom
kultur, natur, konst och kulturhistoria. Vi erbjuder
undervisning i stenbearbetning samt uppbyggande av
interaktiva miljöer och framställning av skyltmaterial.

FORSKNING

Inom alla våra ämnen brinner vi för att veta mer. För ett
fritt, självständigt och nyfiket kunskapssökande har vi
en forskningsfond.
www.kulturland.se
kontakt@kulturland.se
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