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Verksamhetsplan 2023 för Hamburgsunds Bildarkiv 
 

Basen i verksamheten är de drygt 13 000 bilderna och av högsta prioritet är att vårda och 

utveckla bildmaterialet, såväl det fysiska som det digitala. Insamling, inscanning och 

utveckling av beskrivande och förklarande texter kommer att ske under året.  

 

Fortsatt utveckling av vår hemsida och närvaro på sociala media är också viktigt. Vi planerar 

ett flertal aktiviteter såsom berättarkväll i oktober och medverkan på Hamburgsunds 

julmarknad. Vad gäller medverkan i valborgsmässofirandet och vid Sundets dag är detta 

beroende på vilken inramning vi får och samarbete med andra organisationer. 

Förhoppningsvis erbjuds vi goda möjligheter till exponering av vår verksamhet som gör 

medverkan meningsfull. Visning av filmen Kostervalsen, som ställdes in 2022, kommer 

också att ske under året. 

 

En ny aktivitet som planeras till sommaren förutsatt att vi får tillgång till lämplig lokal är en 

endags vernissage där lokala fritidskonstnärer visar upp sin konst. Ett verk per person gäller.  

 

I samband med årsmötet 2023 publiceras föreningens första årsskrift. Denna har titeln ”Från 

färjan, via Tullboden till Vänd Igen - Om människor, händelser och hus”. Under 2023 

kommer arbete att planeras och genomföras med årsskriften för 2024.  

 

Öppet arkiv kommer att fortsätta hållas en kväll varannan vecka under vår och höst och vid 

tre tillfällen under sommaren. En nyordning för höst- och vårverksamheten är att varannat 

tillfälle inleds med en kort presentation på något intressant tema eller av någon plats baserat 

på ett bildspel. Syftet är att genom denna tillkommande aktivitet öka intresset för att besöka 

Öppet Arkiv. En viktig aktivitet är också att fortsatt svara för uppsättning av de skyltar runt 

om i samhället som beskriver intressanta platser och hus.  

 

Sammantaget syftar våra aktiviteter till att öka uppmärksamheten på Hamburgsund med 

omnejd och dess historia och sprida kunskaper om hur det var förr för att bättre förstå hur det 

är nu. En ökad uppmärksamhet innebär fler medlemmar, ökade resurser och möjligheter till 

ytterligare verksamhetsutveckling. 

 

Vi ser framemot ett gott 2023 med god uppslutning på våra aktiviteter och många spännande 

samtal kring våra bilder och de människor, händelser och hus som de visar. 
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