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Äppelblom, en vacker kontrast mot de knotiga träden och de skira blommorna i vitt & rosa.
Tänk att få stanna tiden för att få njuta länge av det vackra.
Foto: Linnéa Hådén.

Sommarens öppettider
Under juli och augusti kommer kontoren i Sundsvall
och Härnösand att vara stängda. Inga arkivleveranser är
möjliga under den tiden. Återkom den 1 september men
kom ihåg att alltid ringa och boka en tid för inlämning
av föreningshandlingar.
I Sundsvall ringer du Carina Eklund, tfn 060-19 14 79
och i Härnösand Torgny Kemper, tfn 010-476 80 75.

Om du vill forska i föreningsmaterial under sommaren
så är Medelpadsarkiv i Sundsvall öppet som vanligt,
måndag till fredag, kl 10-16. I Härnösand håller Arkivcentrum Nord öppet för forskning måndag till fredag
kl 09-12.

Arkivbladet sommaren 2013

Årsmötet den 18 april 2013
Föreningsarkivet Västernorrland höll i år sitt årsmöte i
Bräcke bönhus i byn Svedje, Ullånger.
Ordförande Bo Anders Öberg Härnösand välkomnade
45 mötesdeltagare till årsmötet. Sonja Rahmström från
Härnösand spelade dragspel och sjöng bl a bönhussånger. Till mötesordförande valdes Eva Andersson,
vice ordförande i landstingets regionala nämnd. Styrelsen omvaldes, och Bo Anders Öberg fick fortsatt förtroende som ordförande. Verksamhetsplanen diskuterades.
Ett utvecklingsprojekt i samarbete med Näringsliv i
Norrland NIN och CEDIF, Mittuniversitetet presenterades. Projektet börjar den 1 juli och gäller vilka behov
våra föreningar och företag har när det gäller digitala
leveranser och e-arkiv.

Ombuden trängs och trivs i bönhuset.
Foto: Bo Anders Öberg.

Arkivchefen Ulrika Hådén informerade om att
Föreningsarkivet Västernorrland fyller hela 70 år detta
år. Det ska bl a firas med föreläsningar, av Vibeke Olsson Falk, i alla kommundelar. En jubileumsbok ska ges
ut lagom till jubileet. Seminarium och jubileumsfest
äger rum den 13-14 november i Söråkers Folkets Hus
tillsammans med Folkrörelsernas Arkivförbunds Höstträff.
Martin Westerholm Härnösand läste dikten ”Anne vare”
av Birger Norman, som uppskattades mycket av deltagarna. Det medförde att ett av ombuden, Sven Gunnar
Söderström ställde sig upp och berättade hur det var för
honom och hans kamrater med sina knappa resurser, i
hoplånade skidskor och utan skydd, när de skulle spela
sin första ishockeymatch mot Kramforsungdomar. En
svidande förlust med 12-0 medförde att Sven Gunnar
aldrig mer spelade ishockey eller såg en hockeymatch!

Sonja Rahmström spelade dragspel med bravur och sjön flera
bönhussånger.
Foto: Ulrika Hådén.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick Kenneth
Westin, tidigare landstingspolitiker, tillfälle att berätta
sin egen historia under namnet Bönhuspojken. Han har
bott på Mäja bönhus i Ullånger, i Skåveds bönehus i
Docksta och Strömnäs bönhus Hyddan. Han berättade
om sin mamma som blev änka med 8 barn. Genom att
arbeta som vaktmästare på bönhus kunde hon hålla ihop
familjen. I kapellen hade man olika sammankomster
som valförrättning, sångmöten, symöten, skördefester,
ofta fungerade de också som ungdomsgård.

Sonja Rahmström, Kenneth Westin och Eva Andersson avtackades med fina blomsterkvastar. Arkivchefen ville också vara
med på bild.
Foto: Bo Anders Öberg.

Ulrika Håden och Mona Carlsson

Postadress:

Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall

Besöksadresser:
Tfn:

Sundsvall
Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
060-19 18 75, forskning
060-19 14 79, leveranser
060-19 14 77, arkivchef Ulrika Hådén

epost:
hemsida:

foreningsarkivet@sundsvall.se
www.foreningsarkivet.se

Layout: Ann-Britt Nilsson

Härnösand
Arkivcentrum Nord, Kusthöjden
010-476 80 75

Redaktör: Ulrika Hådén

2

