
 

 

 

 

Pressmeddelande 

Från:   Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 
Hemsida:   http://foreningsarkivet-svg.se 
Meddelandets datum: 2022-10-13 
Pressansvarig:  Jonas Andersson, email: jonas.andersson@molndal.se, tel.: 031 27 25 59, 

mobil: 073-724 33 91 

Arkivens dag 2022 infaller lördagen 12:e november och firas kl. 10-15 i Ale 

kulturrum i Nödinge med utställningar, uppträdande samt föreläsningar.  

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och partners i Ale kommun välkomnar alla till en dag med 

teater, utställningar, föreläsningar. Den äger rum i Ale kulturrum på Vitklöversgatan 1, kl. 10-15 

lördagen den 12:e november 2022.  

Dörrarna öppnar kl. 10 med utställningar på Ale kulturrums ”cafétorget”. Caféet är öppet för besökare. 

Programmet börjar kl. 11 i Ale kulturrums teater. Starrkärr-Kilanda hembygdsförening, Skepplanda 

hembygdsförening, Ale kommun, historikern Bo Björklund, chefredaktören för Ale-kuriren Per-Anders 

Klöversjö och Föreningsarkivet kommer att visa på olika perspektiv av bevarandet av Ales historia. 

Dessutom blir det liveteater från Teatervinden kl. 12:20. 

Föreläsningarna kommer att fokusera på hur föreningar kan bevara sina viktiga dokument för framtida 

generationer; varför det är viktig att tänka på detta nu, samt digitaliseringens möjligheter och 

utmaningar med mera. 

”Kvalitetssäkrad förvaring innebär bland annat att våra föreningars värdefulla material deponeras i 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland i Mölndal och därmed skyddas mot okunskap, slarv, brand, 

stöld, ohyra och variationer i temperatur och luftfuktighet.” – Bo Björklund 

Arkivens dag är gratis och ingen föranmälan krävs. Ales föreningar ges även möjlighet att leverera 

arkivmaterial till Föreningsarkivet under dagen. 

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

Programmet och 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 
  

Ovan, till vänster: bild från Arkivens dag 2019 hos Inlands Folkdansare i Kärna.  

Mitten: Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands ordförande, Kaisa Blank Nordmark, vid Arkivens dag 2021 hos Jonsereds IF. 

Till höger: Bo Björklund, historiker och författare till flera hembygdsböcker. 
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Fakta: 
 

• Arkivens dag är ett samarbete mellan landets arkivorganisationer och anordnas av alla typer av arkivinstitutioner 
i hela landet. De olika evenemang som ordnas under dagen kan hittas på www.arkivensdag.nu  

• Arkivens dag 2022 hålls lördagen 12 november.  

• Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland anordnar ett arrangemang i samverkan med Västra Götalandsregionen, 
hembygdsrörelsen, lokala föreningar och Ale kommun.  

• Utställare inkluderar Ale kommun, Ale Slöjdare, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Repslagarmuseet, 
Skepplanda BTK, Skepplanda hembygdsförening och Starrkärr-Kilanda hembygdsförening  

• Gratis uppträdande, föreläsningar och utställningar för allmänheten. 
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