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Vår hemsida: hamburgsundsbildarkiv.se
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Hamburgsunds Bildarkiv!
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Föreningen Hamburgsunds Bildarkiv är en kulturförening som samlar, kopierar och
registrerar foton från Hamburgsundstrakten i avsikt att för framtiden bevara kännedom om
samhället, folket och livet som det var förr men också jämfört med hur det är nu.
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Föreningen bildades 1996 och håller till i Hamburgsundskolan. Där har vi vårt samlade arkiv, bestående av tusentals foton,
registrerade och insatta i pärmar för olika intresseområden. Alla är välkomna att botanisera i dem. Det kan ske när vi har
öppet hus i skolan var fjortonde dag i oktober till maj. På dessa träffar identifierar och beskriver vi de inlämnade bilderna
under trivsam samvaro.
En grupp av medlemmarna har skrivit böckerna: ”Stenhuggarepoken 1887-1970….”, ”Så minns vi vår bygd” och
”Fraktfartygen i Hamburgsund och grannsamhällena” som är till försäljning.
Vi säljer också DVDn ”En nostalgisk resa”.
Böckerna och DVDn kan köpas på www.hembygdslitt.se samt på Hamburgsunds Skor.
Bildarkivet informerar också om ”Stenhuggarepoken och en del av Hamburgsunds historia” genom ett antal
informationsskyltar i samhället, Kvarnberget och vid kruthuset i Backegärdet. Skyltarnas placering framgår av två
orienteringstavlor, en vid turistinformationen och en vid pumpstationen vid färjeläget.

Låna oss dina gamla foton för avfotografering!

BLIV MEDLEM OCH STÖD VÅR FÖRENING

Medlemsavgiften är endast 50:- per år.
Medlemskapet kan lösas hos kassören genom inbetalning till bankgiro
5515-6707, Hamburgsunds Bildarkiv. Märk i meddelanderutan namn, postadress och e-post –adress
så får ni regelbundet vårt nyhetsbrev..
Ordförande: Jan-Åke Johansson
335 04 		
bagarevagen@hotmail.com
Sekreterare: Gerhard Borgljung
335 48 		
g.borgljung@telia.com
Kassör:
Lars Ericsson		
0521-257079
larsericsson918@gmail.com
Övriga styrelsemedlemmar är: Dag Lundman, Solveig Udén, Klas Ericson, Gerhard Borgljung, Sylve Johansson,
Christer Stern, Gunnar Rasmusson.

Namn:

_________________________________

Postadress: ______________________________

________________________________________
E-post:

_________________________________

Namn: ______________________________
Medlemsavgift 50:- för 2016.
Eventuell gåva: ________ kr

Hamburgsunds Bildarkiv

5515-6707

