
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är ett av drygt 80 föreningsarkiv i Sverige med uppdrag att samla in, ordna, förteckna och bevara 

arkivhandlingar från föreningar (inkl. politiska, fackliga, idrottsliga, bildningsorganisationer, ekonomiska, religiösa och nykterhetsföreningar 
samt företag, övriga föreningar och ibland personarkiv) för att material blir tillgängligt för samhället. F-SVGs upptagningsområden omfattar 

Mölndal, Härryda, Partille, Ale, Kungälv och Öckerö. Det finansieras av Västra Götalandsregion, upptagningskommuner och 

medlemsavgifter och består av två enheter: Föreningsarkivet (som bevarar arkiv från föreningar och organisationer) och Industrihistoriskt 
Arkiv (som bevarar företagsarkiv). 
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Välkommen hem till Föreningsarkivet  

12 november 2016, kl. 12-15 hålls en utställning samt föreläsningar. De handlar 

om hur föreningar och föreningslivet har bidragit till hemkänslan för boende i 

Sydvästra Götaland (Mölndal, Härryda, Partille, Ale, Kungälv och Öckerö). 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland välkomnar alla till en utställning och föreläsningar på temat 

”Välkommen hem”. Den äger rum i Stora Konferensen på Mölndals stadsmuseum, Kvarnbygatan 12, 

431 34 Mölndal från klockan 12-15 lördagen den 12 november 2016. 

Utställningen och föreläsningar ska ge en historisk överblick över hur olika typer av föreningar har 

bidragit till våra hem och hemkänslan. Sveriges äldsta aktiva egnahemsförening, en koloniförening 

som kan ha varit Sveriges allra första, och vägföreningar som tar hand om en stor del av landets 

vägnät. 

Moderator är Kaisa Blank Nordmark, ordförande i Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. 

Arkivens Dag är gratis och vi bjuder på något litet att äta – så långt lagret räcker! 

Vidare pressmaterial finns på http://foreningsarkivet-svg.se/pressrum  

 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

Kvarnbygatan 12, 431 34 Mölndal 

foreningsarkivet@molndal.se. Tel: 031 27 25 59 
  

Fakta: 

 Arkivens dag 2016 är lördag 12 november. 

 Årets tema är ”Välkommen hem” 

 Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland ordnar gratis föreläsningar och en utställning för allmänheten i ”Stora 

Konferensen” på Mölndals Stadsmuseum. 

 Föreläsare kommer från Toltorpsdalens Egnahemsförening, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och 

Amerikakolonin i Jonsered. 
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