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FSL välkomnar 
alla sina medlemmar 

till årsmötet på 
Sundbybergs museum 

den 10 mars klockan 15.00

Sundbybergs museum drivs sedan xxxx av 
hembygdsföreningen i Sundbyberg. Jag besöker 
museet en dag när blötsnö stundtals vräker ner 
på mig under min promenad genom ”Sumpan”.
Trots det ger Sundbyberg ett mysigt intryck. 
Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta stad 
men här är livligt med affärer, resturanger och 
mycket folk. 

Från att tidigare ha varit en ”liten” stad med 
”stor” industri, så har de senaste åren stadens 
yta utvidgats med flera nya områden och indus-
triverksamheten ersatts av teknik och service 
företag. Även flera stora bostadsområden har 
byggts och fler är på gång.

Just det senare sätter sin prägel på museets 
verksamhet, jag träffar Tommy Falk, vikari-
erande museiföreståndare och han berättar att 
verksamhet för skolbarn, för att presentera det 
gamla Sundbyberg för de nya invånarna har 
blivit en viktig uppgift. 

Museet är verkligen sevärt, man har såväl 
permanenta utställningar som tillfälliga, just 
nu pågår en utställning som visar Sundbyberg 
på 50-talet, och jag får sällskap på museet av 
några pratglada utflyttade ”Sundbybergskillar” 
i 60 årsåldern som minns hur det var förr. Även 
Tommy är uppväxt i Sundbyberg och verkar ha 
full koll på vad som hänt genom året och känner 
många Sundbybergs profiler. Jag förstår att en 
del av charmen hos museet är just att man kan 
slinka in och prata minnen.

Hembygdsföreningen har bra samarbete med 
kommun och det gör att man har möjlighet att 
ha ett par personer anställda så att museet kan 
hålla öppet alla vardagar och inte minst driva ett 
litet trevligt cafe.

Museet är alltså väl värt ett besök, gärna i sam-
band med årsmötet och när ni ändå är i krokarna 
passa gärna på att besöka Sundbybergs andra 
stora sevärdighet Marabouparken, vald till 
Sveriges vackraste park och i dagarna dessutom 
vald till den näst vackraste parken i Europa.

Besök vår hemsida www.foreningsarkiven.a.se



Passa på att gå någon av våra kostnadsfria kurser under våren

               24 mars Grundkurs i arkivering  Lidingö
                1 april Fortsättningskurs  Upplands Väsby
              23 april Grundkurs i arkivering  Botkyrka
              28 april Hur skriver du din jubileumsskrift Lidingö

Mer information och anmälan, hör av dig till FSLs kansli.

Tel: 08-508 283 42, öppet 9.00-13.00
E-post: info@foreningsarkiven.a.se

Så är vi inne i ett nytt år igen 
och känner redan vårsolen 
värma. Den här tiden är ju 
årsmötestid och årsmötena 
brukar ju vara det tillfälle vi 
träffar flest medlemmar. 
Nu kan det vara lämpligt att 

informera   om    Föreningsarkiven 
i Stockholms län (FSL) och 
besluta om medlemsskap. 
Distriktsorganisationer har 
nu också ett gyllene tillfälle 
att ta upp arkiveringsfrågan 
och ställa frågorna till 
medlemsföreningarna: Var har 
ni era arkiv? Är det ordning 
på arkivalierna och är de 
förvarade under bästa möjliga 
förhållanden? 

FSL har informationsmaterial 
som kan användas vid 
årsmöten. Det finns på 
hemsidan en affisch som man 
kan skriva ut och det finns s 
k Roll-ups som ni kan låna. 
Ordna och Vårda och en liten 

folder kan ni också rekvirera 
och har ni 10 minuter över 
i årsmötesprogrammet kan 
någon i FSLs styrelse komma 
och propagera för arkivering.

Välkomna också till FSLs eget 
årsmöte! Det äger rum i ett 
mycket sevärt lokalhistoriskt 
museum och arkiv i 
Sundbyberg. Har ni inte varit 
där har ni nu ett utmärkt tillfälle 
att få en visning. Kallelsen har 
skickats så nu är det bara att 
utse ombud och även du som 
inte är ombud är välkommen 
att vara med.

Kjell Nilsson
ordförande

Ordförande har ordet



Årets konferens samlade ett 20-tal per-
soner. Temat för året var att försöka öka 
samarbetet mellan arkiv och bibliotek på 
det lokala planet. Därför var alla huvudbib-
lioteken i kommunen inbjudna, dock kom 
bara 3 stycken men vi ser ändå konferens 
dagen som en bra start på ett projekt om 
samarbete.

Vi startade med en presentation av FSL och 
lite om vad som är på gång under 2009. Sen 
var det dags för Urban Johansson, kommu-
narkivarie på Lidinö, att som inledning till 
temat berätta lite om sina erfarenheter av 
samarbete mellan arkiv och bibliotek, både 
från Norrtälje och Lidingö.

Representanter från de olika kommunerna 
berättade lite om olika vis som dom samar-
betat på., och en del idéer kom fram. Tex  
gemensam hembygdsportal, gemensam 
bilddatabas, olika aktiviteter i samband med 
Arkivens Dag, Bokens Dag, när man bjuder 
in skolbarnen till biblioteket så får de också 
titta på arkivet, man kan bjuda in föreläsare 
tillsammans. Många bra idéer fanns det 
men vi sa också att det hänger ganska 
mycket på personerna, informella kontakter 
och att man trivs ihop är viktigare än om 
det finns beslut på att man ska arbeta ihop.

Vi avslutade konferensen med gemensam 
lunch, och där hann vi med att avhandla en 
del ytterligare frågor med eller utan arkiv-
anknytning.

Arbetsgruppen har haft sitt första möte
Det bildades en arbetsgrupp som ska ta 
fram riktlinjer för hur projektet ska fortskri-
da. Denna grupp består av Urban Johans-
son, FSL, Monica Dahlgren, bibliotekschef 
i Sigtuna, och Monica Frumerie, Danderyds 
arkivförening.  Gruppen har nu i januari 
träffats första gången och Urban rapporterar 
helt kort vad som avhandlades på det mötet.

Arbetsgruppen har nu haft sitt första möte 
och formulerat vilka frågor som gruppen 
ska arbeta vidare med. Dessa är: samord-
ning av utställningsverksamhet, samutnyt-
tjande av lokaler framför allt utreda frågan 
om det är möjligt för kommunarkiven att få 
utnyttja bibliotekens läsesalar, ökat kun-
skapsutbyte mellan arkiv och bibliotek om 
respektive verksamheter, hur vi effektivare 
kan sprida kännedom bland allmänheten om 
våra institutioners olika delar av kulturarvet 
samt det virtuella hembygdsrummet och 
digitalisering av litteratur och arkiv.
Arbetsgruppen får återkomma längre fram 
med ytterligare redovisningar när vi har 
mer konkreta resultat att peka på.

Konferens för lokala arkiv den 19 november 2008



PASSA PÅ ATT LÅNA FSL:s ROLL-UPS TILL ERT ÅRSMÖTE. DE ÄR INTE BARA SNYGGA 
ATT SE PÅ UTAN INNEHÅLLER OCKSÅ MYCKET VIKTIG INFORMATION 

Då efterfrågan varit stor efter ett sådant så är det med stor glädje som FSL nu kan bjuda in till 

SEMINARIUM i UPPHOVSRÄTT.

Föredragshållare kommer att vara Catharina Ekdahl, jurist på Svenska Fotografers Förbund och det 
kommer finnas ordentligt med tid för diskussioner och frågor. Vi bjuder på förmiddagsfika.

När:         Onsdagen den 15 april klockan 9.15-13.00
Var:        Stadsarkivet, Kungsklippan 6, Stockholm
Hur:           Anmäler sig gör man snarast till FSL kansli. 
Hur mycket:             Kostnadsfritt för FSLs medlemmar övriga intresserade betalar 100 kronor

Anmäl dig till FSL kansli senast den 8 april via mail www.foreningsarkiven.a.se eller 
telefon 08-508 283 42, kansliet öppet mellan 9-13. Observera dock att antalet platser är begränsat.

Manusstopp: 1 maj 2009


