
 

 

 

Pressmeddelande 

Från:   Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

Hemsida:   http://foreningsarkivet-svg.se 

Meddelandets datum: 2017-11-02 

Pressansvarig:  Jonas Andersson, email: jonas.andersson@molndal.se, tel: 031 27 25 59, 

  mobil: 073-724 33 91 

”Synd och skam” är temat för årets upplaga av Arkivens 

dag 2017 

11 november 2017, kl. 11-14 berättar Föreningsarkivet och Härryda kommunarkiv, i 

form av utställningar och föredrag, om hur föreningar och kommunen fått vara en 

positiv kraft i svåra livssituationer. Föreningsarkivet visar olika exempel från vårt 

upptagningsområde Sydvästra Götaland (Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, och 

Öckerö). Dagens huvudfokus är vår värdkommun: Härryda. 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och Härryda kommun välkomnar alla till en utställning och 

föreläsningar på temat ”Synd och skam”. Den äger rum i Lilla Salen på Mölnlycke Kulturhus, 

Biblioteksgatan 2, 435 30 Mölnlycke från klockan 11-14 lördagen den 11 november 2017. 

Utställningar, föreläsningar och filmer ska ge en historisk överblick över hur socialt utsatta grupper 

har fått stöd eller straff, hur olika typer av föreningar har bidragit till att skapa ett väldfärdsnät, hur 

nykterhetsrörelsen försökte avleda människor från alkoholmissbruk, samt intressanta arkivhandlingar 

kopplade till sommarläger för barn, dansbanan på ”Blåbärskullen” m.m. 

Talare blir Evalena Djerf, Familjebehandlare, Härryda kommun; Irene Brodd, Hela Människan (RIA) 

och Jonas Andersson, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. Moderator är Kaisa Blank Nordmark, 

ordförande i Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. 

Arkivens dag är gratis och ingen anmälning behovs. Caféet bredvid Lilla Salen blir öppet.  

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 2017 är lördag 11 november. 

 Årets tema är ”Synd och skam” 

 Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och Härryda kommun ordnar gratis föreläsningar och utställningar 

för allmänheten i ”Lilla Salen” på Mölnlycke Kulturhus. 

 Föreläsare kommer från Härryda kommun, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och Hela Människan 

(Ria) 
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Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är ett av drygt 80 föreningsarkiv i Sverige med uppdrag att 

samla in, ordna, förteckna och bevara arkivhandlingar från föreningar och organisationer (inkl. 

politiska, fackliga, idrottsliga, bildningsorganisationer, ekonomiska, religiösa och nykterhetsföreningar  

övriga föreningar , i viss mån företag och ibland personarkiv) för att tillgängliggöra materialet för 

samhället. FASVG:s, upptagningsområden omfattar Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och 

Öckerö. Det finansieras av Västra Götalandsregion, upptagningskommunerna och medlemsavgifter 

och består av två enheter: Föreningsarkivet (som bevarar arkiv från föreningar och organisationer) och 

Industrihistoriskt Arkiv (som bevarar företagsarkiv). 

 


