Georange Public Site Nyhetsbrev Nr. 5
Ett GeoExpo – Georange Public Site - håller på att byggas på Skolgatan 11 i Malå. Detta nyhetsbrev
vädrar idéer, förmedlar beslut och inte minst berättar om nya saker som kommit på plats i lokalen.
Nyhetsbrevet finns också att läsa på Georange hemsida, under rubriken Utveckling.

Grottan
Grottgångarna står färdiga, återstår att investera i och koppla in fiberoptik och UV-ljus, och
att samla ihop/köpa in attraktiva stuffer. Förvånansvärt nog så känns grottsystemet inte
skrymmande utan delar istället in lokalen på ett naturligt sätt. Utsidan kommer att användas
för informationstavlor. ”Receptet” och metoderna som använts under uppbyggnaden är ett
kapitel för sig, bl.a. har mer än 100 kg Husfix använts (!).

Förrådsbod på plats!
På några timmar stod där en förrådsbod. De färdiga sektionerna byggdes i Lycksele
(Skogsmuséet) och förrådsboden känns inte skrymmande heller utan förhöjer trivseln. Den
står placerad mellan vulkan och posterhörna och blir en kombination av aktivitetsrum och
temautställning. Den är glädjande nog tillräckligt rymlig för rullstolar! Inne i boden får man
lära sig om metallers egenskaper och användning i olika vardagsföremål.

Ett första delmål med invigning i december
Vårt närmaste mål just nu är att GeoExpot ska vara ”beboeligt” i december då det ska vara
möjligt att ta in grupper för visning. Datum kommer senare. Vid invigningen har vi tänkt att
grottsystemet ska vara i funktion, förrådsboden fylld och klassrummet funktionsdugligt.
Postrar ska finnas i posterhörnan, vulkanen vara ’in action’, flera informationstavlor finnas
på plats plus lite annat smått och gott. Men detta betyder inte att Georange Public Site blir
färdigt. Helt färdigt får det nämligen aldrig bli. Vi vill att utställningen ständigt ska utvecklas,
dels för att besökarna ska vilja göra återbesök och dels för att den ska ligga i fas med
utvecklingen i gruvbranschen och med samhället i övrigt.
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