
 
VÄSTRA MÄLARDALEN I 

SAMVERKAN 

Månadens förebild juni 2013 

 

Maria Gustafsson, museiintendent på Arboga Museum, utsågs till månadens förebild för juni månad. 

Motivering: 

"Maria Gustafsson är ny museiintendent på Arboga Museum och har på kort tid utvecklat museet på ett 
mycket positivt sätt tillsammans med sin personal. Detta har inneburit nytänkande när det gäller 
utställningar och målgrupper. Även den grafiska formen för museet har utvecklats. Genom att Maria är 
så positiv och särskilt lyhörd för samarbeten med andra aktörer och evenemang är hon en alldeles 
utmärkt representant som månadens förebild. Maria Gustafsson är en person som gör skillnad i Västra 
Mälardalen, och hon visar upp attityder som ViS står för: mångfald, öppenhet och stolthet." 

 

 

 

 

 

 

- Det var riktigt roligt att bli uppmärksammad på det här viset med den mycket fina motiveringen. Jag 
började arbeta på museet i april förra året, och från och med juli 2012 har jag funnits där på heltid. 
Det roligaste med mitt jobb är att möta besökare och barn, och att få ta emot de positiva reaktionerna 
som vi möts av. Många besökare uppskattar att man får vara delaktig i visningarna, till exempel 
genom att vi berättar om en del utställningar genom dramatiserade visningar, berättar Maria. 

Vilka är Västra Mälardalens styrkor, tycker du? 

- Den vilja till samverkan som finns och att det arrangeras mycket i regionen. Det är nyttigt att träffa 
andra aktörer, både inom sin egen bransch och andras. Att vi har nära till varandra mellan våra tre 
städer är också en styrka – det gör det lättare att samverka. 

Vilka är utmaningarna för regionen som du ser det? 

- Det är egentligen detsamma: att samverka. Vi kan bli ännu bättre på det och vi kan försöka nå ut 
ännu längre, och bli kända utanför regiongränserna. Att hitta nya och oväntade samarbeten mellan 
olika branscher kan göra regionen ännu mer lockande för andra. 

 


