Upplands-Bro
Arkivförening
är en ideell förening och har medlemmar inom olika områden.
Som exempel kan nämnas idrottsföreningar,
politiska organisationer, religiösa samfund,
bostadsrättsföreningar med flera.
Vi förvarar nu 5 Arkiv
Medlemsavgiften är 100 kr/år
Bankgiro 132-4482
Vi är medlem i FSL
www.foreningsarkiven.a.se/hem.aspx
och inskrivna i Databasen ASL
web.foreningsarkiven.a.se/
Kontakta gärna
Hans Ström 0707-18 03 74
hans-strom@telia.com
Eller Kommunens Arkivarie
Sarah Cobanoglu 08-581 690 00
kommun@upplands-bro.se
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Om Arkivföreningen!
En liten presentation av
vår verksamhet.

Ett föreningsarkiv

Förvara ert arkiv hos oss

är ett kulturarv som har mycket att berätta för kommande generationer om en förenings verksamhet.

Många föreningar har sitt arkiv utspritt på flera ställen: hos
nuvarande eller tidigare förtroendevalda. Ofta i en källare, på
vinden eller på annat ställe där det riskerar att drabbas av fukt
och mögel, brand eller att kastas vid nästa flytt.

Är ert föreningsarkiv utspritt på många händer, t ex hos tidigare ordförande eller sekreterare, så är det viktigt att samla in
dessa handlingar innan de går förlorade.
Ett samlat, välvårdat, rätt förvarat och lätt åtkomligt föreningsarkiv är en guldgruva om till exempel föreningen skall jubilera
eller ta fram en jubileumsskrift.
Om en forskare vill sätta in föreningens verksamhet i ett större
sammanhang kan ert arkiv vara en rik källa att hämta information ur.

Upplands-Bro
Arkivförening
• arbetar för att bevara historien och nutiden för framtiden
• vill att föreningarnas arkiv ska förvaras på ett säkert sätt
• vill att din förening ska utse en arkivansvarig
• vill att föreningens handlingar ska registreras och vara
åtkomligt för forskning
• tar hand om ert föreningsarkiv för en säker förvaring.
• vill visa hur din förenings verksamhet har påverkat utvecklingen av Upplands-Bro.
• tar även hand om handlingar från föreningar som har upphört.

En förening som förvarar sina handlingar hos oss har naturligtvis alltid tillgång till dem.
Inlämnade handlingar är den egna föreningens egendom.
Forskare som har intresse av handlingar i vårt arkiv får ta del
av dem om inte handlingarna är inlämnade med förbehåll.

Upplands-Bro
Arkivförening
• har avtal med kommunen om att vi skall ta hand om föreningsarkiv, personarkiv och gårdsarkiv i Upplands-Bro
• är ansluten till Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL)
• disponerar en lokal där alla handlingar förvaras på ett betryggande sätt och där det finns en forskarplats
• kan efter överenskommelse tillåta att forskning sker i
Bro Bibliotek
• välkomnar er att göra ett besök hos oss efter överenskommelse
• kommer gärna till er förening och informerar om vår verksamhet
• anordnar kurser i hur man hanterar en förenings alla
handlingar.

