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Första styrelsen 

Inledning 
 

Vid ett styrelsebeslut bestämdes att en jubileumsskrift skulle framställas. Där skulle framgå 
vad som hänt de tio första åren i vår förening. Vi tre tog på oss att försöka göra en sam-
manställning och efterhand skicka till övriga som varit med för att få synpunkter och kom-
pletteringar.  
 
Verksamheten är väl dokumenterad i protokoll och verksamhetsberättelser, som vi gått ige-
nom. Vi hoppas att vi fått med det mesta. De första tio åren av en förenings verksamhet 
handlar ju om föreningens uppbyggnad och vi har genom den här skriften velat visa på det 
engagemang och den verksamhet, som har gjort att föreningen har blivit vad den är idag. 
Redovisningen är ganska detaljrik men vi har haft svårt att göra annorlunda. 
 
Vi är tacksamma för alla synpunkter och den hjälp vi fått under arbetets gång. 
 
       Gun Jonsson, Gerd  Öhman och Tore  Holmbom 

Lars-Olof Svanström 

Roland Sundberg Gerd Öhman 

Birgit Granström 

Gun Jonsson 
Britt Norman Tore  Holmbom 

Gösta Andersson Bert Åberg 
John Lundqvist 
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Älvsbyns Forskarförening bildas. 
  
Upptakten till att en förening bildades i Älvsbyn var egentligen en hel del studiecirklar i 
släktforskning, som ABF i flera år hade anordnat.  
Vi var en grupp släktforskningsintresserade, som gick vidare och lyssnade av om det fanns 
tillräckligt stort intresse för en egen förening. 
Studiebesök gjordes både till Piteåbygdens forskarförening i Öjebyn och 
till Boden/Överluleå Forskarförening i Boden. På båda ställena fick vi 
uppbackning och hjälp att själva starta en förening. 
 
Torsdag den 2 februari 2006 kl 18.30 kallade vi genom ABF till en träff 
i ABF:s lokal på Lövgatan 10. Kjell Westerberg från Luleå, utbildnings-
ansvarig från Dis-Nord var där och informerade om föreningen Dis 
(Datorhjälp i Släktforskning). Kjell var också en person som vi fick oer-
hört mycket hjälp av i början.  
Kjell var en eldsjäl, åkte från Luleå flerfaldiga gånger, delade med sej av 
så mycket material, gamla kartor bland annat. Han jobbade helt ideellt, 
han tog aldrig ett öre i rese- ersättning. Han satt inne med mycket värde-
full kompetens som han så gärna delade med sig av. 
Den 18 maj 2006 hölls ett upptaktsmöte med 19 personer närvarande. Där valdes en inte-
rimsstyrelse på 5 ledamöter: Gun Jonsson ordförande samt Lars-Olov Svanström, Britt Nor-
man, Birgit Granström och John Lundkvist.  
4 ersättare valdes också: Gösta Andersson, Tore Holmbom, Bert Åberg och Roland Sund-
berg. Som revisorer valdes Per-Olof Persson och Lisa Edström.  
Vid konstituerande möte valdes Lars-Olov Svanström till kassör, Britt Norman till vice ordf. 
och Birgit Granström till sekreterare. Vid sammanträde den 8 juni 2006 beslöts att namnet 
på föreningen skulle vara Älvsbyns Forskarförening och att den skulle innefatta både släkt- 
och bygdeforskning. Då beslöts även att öppna eget bankkonto hos Sparbanken Nord. 

På Noliamässan i augusti presenterades före-
ningen i ABF:s monter, där det fanns möjlighet 
att göra en intresseanmälan. Föreningen deltog 
även på ”Boijadagen” uppe på Kyrkmalmen och 
många visade stort intresse. Redan fanns ett 50-
tal intresserade. 
Vid ett medlemsmöte den 28 augusti 2006 i 
ABF:s lokal på Lövgatan 10 antogs stadgar för 
föreningen och ledamöter valdes i enlighet med 
stadgarna, fem ordinarie och fem suppleanter. 
Föreningen hade nu även registrerats hos skatte-
myndigheten. Arbetet för de nyvalda funktion-
ärerna kunde nu börja på allvar. 

 
 
 

   Kjell Westerberg 

 
 Båda bilderna från  

”Boijadagen” 
den 26 augusti 2006. 

Britt visade gamla bil-
der och informerade 
om vår nystartade  

förening.  
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Föreningslokal och utrustning.   
 
För den nybildade föreningen gällde det först och främst att hitta en lämplig föreningslokal. 
I början höll vi till i ABFs lokaler. Under våren och sommaren 2006 arbetade Interimssty-
relsen intensivt med olika förslag, de flesta med en för oss alldeles för hög hyreskostnad. I 
augusti fick vi till vår stora glädje besked om att vi kunde disponera en avdelning i bakre 
delen av biblioteket. Dessutom fick vi disponera ett mindre, låsbart rum. Det kom så att bli 
vår ”Forskarhörna” och vår ”Forskargrotta”. Samarbetet med Biblioteket har fortsatt och 
fungerar alldeles utmärkt än idag!  
 
Vid mötet i augusti samma år beslutades att lokalerna skulle hållas öppna måndagar  
kl 17-19 från och med den 4 september och att två styrelsemedlemmar då skulle vara närva-
rande.  Men redan i mars 2007 beslöts att utöka ”Öppet-hus-verksamheten” i lokalerna till 
att även gälla onsdagar kl 13-15, även då med någon från styrelsen närvarande. 
Den här verksamheten har fortsatt och gäller än idag, det är bara tiderna som ändrats.  
Fr.o.m. 2016 är lokalen bemannad endast på måndagar med utökad tid: 15.00–18.30.  
Det fanns och finns fortfarande kaffe 
och fika när lokalen är bemannad.  
Ett schema upprättas där två från  
styrelsen bemannar hörnan under  
öppettiderna. De har till uppgift att 
hjälpa besökande med råd och hjälp i 
forskning, samt ordna med fika.  
 
I Forskarhörnan hade Biblioteket sedan 
tidigare en dator med internetuppkopp-
ling och abonnemang på programmet 
Genline. Det programmet ansågs då 
vara ett av de bästa sökprogrammen 
för att söka i kyrkböckerna. Dessutom fanns där två läsapparater för mikrokort och även 
mikrokort från Älvsby församling, Piteå landsförsamling och Piteå stad.  
Behövde man kort från andra församlingar i Sverige fick man fylla i en beställningslista. 
Listan lämnades till biblioteket, som vidarebefordrade beställningen till SVAR (Svenskt ar-
kiv) i Ramsele. Mikrokorten kom sedan hem till vederbörande med post. Beställaren retur-
nerade sedan korten och betalade returportot. Övriga kostnader betalade biblioteket. Idag 
finns fortfarande en läsapparat och mikrokorten kvar i forskarhörnan, men används ytterst 
sällan. Även de mikrokort som inköptes av föreningen 2008 gällande Småprotokoll med 
bl.a. bouppteckningar från Piteå Tingslags Häradsrätt för åren 1758 – 1860 finns i forskar-
hörnan. 
 
En projektgrupp ”Byakistan” fanns, som hade lokaler i Biblioteket när vi kom dit, det kom 
att bli ett lyckat samarbete med dem. Tomas Granström och Sara Stenlund var projektan-
ställda för att skanna och spara gamla bilder och dokument i ett arkiv. 
Det digitala arkivet ”Älvsbyns Byakista” finns för alla att tillgå och genväg finns på vår 
hemsida.  
 
Forskarhörnan är till för alla, medan endast medlemmar har tillgång till Forskargrottan.  
Gun gjorde plastade medlemskort som kunde visas upp för bibliotekspersonalen, som då 
lånade ut nyckel. Medlemskorten har nu slopats och nyckel erhålls genom biblioteket.  
 
Tillgång till ytterligare ett litet förråd intill Forskargrottan fick vi 2011.  
2014 framfördes åter igen önskemål om större utrymmen som vi kunde låsa om, men det har 
tyvärr inte kunnat förverkligas. Men vårt fina samarbete med biblioteket är mycket värt. 

Mikrokort och läs-apparat 
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Lokalerna utrustades för att bli ändamålsenliga och det första inköpet var 2 st. rullbord, 
bl.a. för att användas vid kaffe- och fikaservering. Dessutom inköptes 2 st. läsapparater 
från Bodens/Överluleå Forskarförening.  
 
Behovet av datorer och skrivare märktes snart. I slutet av 2006 fanns därför redan ytterli-
gare en dator i Forskarhörnan. Det var en begagnad dator, som hade inköpts av föreningen. 
På den ena datorn fanns abonnemang på Genline och på den andra abonnemang på SVAR. 
  
Abonnemangen betalade kommunen. I Forskargrottan fanns också två datorer, som skänkts 
till föreningen. På de datorerna installerades bl.a. CD-skivor, som vi dels köpt och dels er-
hållit som gåva från andra Forskarföreningar. Till att börja med fanns det inte någon Inter-
netanslutning i Forskargrottan. 
 
Under de kommande åren utrustades lokalerna successivt allt efter föreningens ekonomi. 
De första nya datorerna kunde inköpas 2010 och placerades i Forskargrottan där det nu 
fanns internetuppkoppling. På de datorerna tecknades nu också abonnemang på Arkiv Di-
gital. Kommande år tecknades och installerades abonnemang på SVAR.  
2012 kom förfrågan om Ancestry De Lux, ett program som är till stor hjälp för den som 
söker sina rötter framförallt i Amerika. Abonnemang tecknades nu på det programmet och 
installerades på bägge datorerna i Forskargrottan. Två bärbara datorer inköptes år 2013 för 
att kunna användas i Forskarhörnan. Värdefullt för bl.a. cirkelverksamheten.  
Nu finns abonnemang på Arkiv Digital och Svar på alla fyra datorerna, d v s de två dato-
rerna i Forskargrottan och de två bärbara datorerna.  
Till Grottan köptes 2015 en ny skärm till en av datorerna. 
En laserskrivare som vi fått i gåva till Forskarhörnan ersattes 2011 med en ny. Laserskriva-
ren är nu flyttad till Forskargrottan och har ersatt en färgskrivare som föreningen inköpt 
2007.  
 
En hel del CD-skivor har under årens lopp inköpts och installerats i datorerna i Forskar-
grottan. Även bouppteckningsregistret för Älvsby Fögderi för åren 1892-1927 finns där. 
Det är upprättat av medlemmarna Gerd Öhman och Tore Holmbom.  
 
En s.k. Rollup (reklam-skärm) är inköpt för att enkelt kunna ta med när föreningen är ute           
på olika besök.  

”Grottan” april 2016. Monica Nyman och 
Ove Nordlander sitter och forskar. 

            Forskarhörnan  februari 2016. 
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Studier.  
Hösten 2006 startades en cirkel kallad ”Byacirkeln” som så småningom blev en bok. Den 
cirkeln redovisas under  ”Projekt”. Likadant redovisas en cirkel som startade senare och 
handlar om Nyfors. 

 
Studier i cirkelform är ett utmärkt sätt att lära, det 
arbetssättet har vi använt oss av under alla åren. 
Hösten 2006 gick styrelsen en grundkurs i 
Disgen för 7 deltagare som 
ordföranden höll i. Bert Åberg var ledare för en 
cirkel i grunddata. Under 2007 hade Tore 
Holmbom två kortcirklar i Genline under våren. 
Bert Åberg ledde en cirkel för nybörjare i släkt-
forskning under hösten, även 2008  hade Bert 
Åberg en cirkel på ABF i ämnet  Genline, forska 
via nätet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Några kortkurser, tre träffar med tre-fyra del-
tagare,  kördes i forskarhörnan., under åren 
2008, 2009 och 2010.  
Cirklarna har gått genom ABF Älvsbyn. 
 
En studiecirkel hölls under våren 2010 ”Från 
Krononybygge till Skattehemman” med 10 
deltagare och Lennart Karlsson från Piteå var 
ledare. Mycket uppskattad cirkel. Ytterligare 
en cirkel var planerad under hösten, men 
Lennart blev sjuk under sommaren och avled 
så tragiskt under hösten. 
 
En kortkurs i Disgen hade vi under våren 
2011 i vår hörna.  
Hösten samma år hölls en studiecirkel med Korsträskare i NBV:s regi, 6 deltagare. Ytter-
ligare två studiecirklar i ABF:s regi hade vi under hösten i forskarhörnan. Hur man söker 
i kyrkböcker på nätet och Arkiv Digital var ämnet. 
 
I september 2012  startade Carin tillsammans med Britt en cirkel i släktforskning, grund-
kurs för sju nybörjare 6 gånger 3 timmar. I november genomförde Carin även en Disgen-
cirkel med 10 deltagare och 4 träffar, det visade sig att deltagarantalet var för stort, sex 
deltagare mera lagom.   
 

Bilderna, klipp från studiecirklar 
 med Bert Åberg på ABF. 

Studiecirkel på besök i Bodens Forskarförening 
med Björn Fredriksson. 
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Samma år i mars 
deltog  Carin Blom 
och Gun Jonsson i 
en kurs i Luleå som 
Dis-Nord inbjudit 
till. Det handlade 
om  kartfunktionen 
i Disgen program-
met. De blev så in-
spirerade och 
kunde redovisa och 
informera vidare 
till styrelsen och 
övriga intresserade. 
 
 
 
 
 
Samma personer Carin och Gun, var till  Medlefors folkhögskola i Skellefteå på  
en inspirationshelg som Sveriges Släktforskarförbund hade. 
 
Föreningen hade två cirklar i Släktforskning för nybörjare samt en cirkel i Disgen 2013. 
Detta i samarbete med ABF och DIS-Nord. Styrelse- medlemmar ställde upp som faddrar 
och biträdande cirkelledare. 
 
2014 hade föreningen en cirkel i Släktforskning för nybörjare under våren.  
Som vanligt i samarbete med ABF.  

Bristen på tillgängliga cirkelledare gjorde att det tyvärr inte blev flera cirklar under det 
året. Kommande år hade Carin två cirklar i släktforskning för nybörjare, samt en grund-
kurs och en fortsättningskurs i Disgen.  
Under 2015 har Carin  deltagit i en träff i Linköping inför den nya versionen av Disgen 
programmet som är planerat att ges ut under 2016. 
 
Carin är nu även cirkelledare i Nyfors cirkeln som redovisas under  projekt.  

Dis-Nord träff Luleå 2012-03-24  

Carin Blom med cirkeldeltagare  och ”faddrar” vid en  släkt forskarcirkel   2012 
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Hemsidan. 
  
Att ordna Hemsida började tidigt diskuteras, redan på Styrelsemöten i september och okto-
ber 2006 var frågan upp på dagordningen.  
Gun Jonsson hade en bekant som gett oss förslag på en Hemsida. Förslaget lät bra, så jobbet 
gick vidare. Gun hade kontakt med Lottie Eriksson under våren 2007, Lottie lovade jobba 
med att göra en hemsida åt oss.  Styrelsen beslöt att köpa ”Hotell” ett måste för hemsidan, 
500 kronor. I augusti 2007 var Hemsidan inte färdig, förnyad kontakt med Lottie. Antingen 
göra klart eller avbryta. Gösta blev vår webmaster och tillsammans med Britt gjorde de så 
Hemsidan kunde öppnas. 
 
Alla medlemmar, även Dis-medlemmar fick nu adressen till vår hemsida, och på förenings-
mötet fick alla adressen till den. Gun förnyade kontakten med Lottie Eriksson. En del frågor 
behövde förtydligas. 
Styrelseprotokollen blev inlagda på hemsidan. Inför julen 2007 satte Gösta in julbilder på 
hemsidan. Vi började nu lägga ut aktuell information. 
Förhoppningen var att få in förfrågningar samt tips och idéer. Adressen till sidan blev 
http://byn.panatet.se/ 
 
Lottie Eriksson arbetade med vår hemsida under 2008 och besökte oss i Älvsbyn för att lära 
ut hur arbetet med hemsidan skulle gå till. Gun och Britt Norman mailade tills vidare till 
Lottie vad som skulle in på sidan. Under maj månad blev det nu klart att på Kommunens 
och Bibliotekets hemsida finns en länk till vår hemsida.  
Efter det Lottie Eriksson sa upp sitt uppdrag som webbansvarig utsågs Catharina Berggren 
och Britt Norman att ansvara för hemsidan. 
 
Föreningen hade nu sin hemsida genom Zoomin.se, betal-versionen Zoomin Plus. I och med 
att vi betalade slapp vi reklamen. Betalversionen utgick dock augusti 2009 och Zoomin åter-
gick till att bli en helt reklamfinansierad gratistjänst. Britt och Catharina fick i uppdrag att 
bl.a. hos IT-byn undersöka ny plattform för vår hemsida. 
Medlemmarna informerades nu om möjligheten att lämna in sina gamla kort till föreningen 
för att få dem skannade, information härom skedde bland annat på hemsidan. 
  
Föreningens hemsida fungerade väldigt bra och många hörde av sig och berömde den. 
Britt arbetade under året med hemsidans utformning och informerade om att det nu bl.a. 
fanns en kalender där tid för olika aktiviteter skulle föras in. När det gällde bilder efterlyste 
Britt t.ex. skolkort från de olika byarna. Önskemål inkom också om att få köpa kort som 
fanns inlagda på hemsidan.  
 
Det beslutades att digitala kopior av kort kunde säljas för 100 kronor/st. 
Under hösten övergick föreningens hemsida tyvärr till att vara helt reklamfinansierad.  
Endast genom sponsring kunde reklamen undvikas, och då blev det svårt att i förväg be-
räkna kostnaderna per år. Då hemsidan fungerade bra i övrigt, beslutades att tills vidare ac-
ceptera reklamen. Thomas hade styrelsens uppdrag att via Internet undersöka andra möjlig-
heter till hemsidor. Kostnaden rörde sig mellan 700 - 1000 kronor/år. Då hemsidan funge-
rade bra i övrigt och ett byte skulle medföra betydande merarbete, beslutades att tills vidare 
behålla den utformning som hemsidan hade. 
 
Våra Webbansvariga, Catharina och Britt skötte det uppdraget med bravur. De lyckades så 
bra med att hålla den uppdaterad. Vi fick ofta ta emot beröm att vi hade en väldigt bra hem-
sida, besöksstatikstiken visade att den var välbesökt. De gamla bilderna var uppskattade. 
Önskan var bara att fler skulle skriva in och kommentera där. 
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Under 2010 efter Britts förslag, började intressanta utdrag ur gamla tidningar att sättas in 
under fliken Läsvärt på vår hemsida. Nu hade föreningens hemsida haft över 20 000 besö-
kare. 
 
En särskild sida för emigrantforskning infördes efter Margaretha Johanssons förslag. 
Meningen med den var att kunna ha utbyte med varandra, dela med sig av sina forskningar, 
presentera emigranter, fakta om dem, foton och annat av intresse. 
Hemsidan var välbesökt men inte helt lätt att hantera. Den gick bara att ha reklamfinansierad 
och reklamens placering på hemsidan var störande. Efter mycket diskussioner om att slippa 
reklamen och byte av domännamn så kom plötsligt en överraskning att den som drev Zoom-
in plötsligt meddelade att han skulle lägga ner tjänsten. Men eftersom sidan verkade fungera, 
så avvaktade vi.  
 
Under 2011 fungerade hemsidan inte längre så bra, kontakter togs med flera för att få tag på 
något som skulle fungera fullt ut. De allvarligaste problemen åtgärdades och besöksstatisti-
ken på hemsidan fortsatte att öka, i januari översteg den 40 500 besök, helt fantastiskt.  
Det var främst bilderna som fängslade besökarna. Önskemål fanns att fler skulle skriva in 
och kommentera och skriva inlägg. 
Vår hemsida fortsatte att vara lika populär, det var Britt och Catharina som skötte den. I dec 
var den på 5:e mest besökta platsen på den här plattformen, ca 2 500 besök/månad. Fortfa-
rande var det bilderna som var så omtyckta. En orsak också att den är omtyckt, kan vara att 
den uppdaterades kontinuerligt. Där ska Britt ta på sej den äran. Hon var ständigt in och kol-
lade. 
  
Under 2013 forskade Carin om möjligheten till en ny hemsida. Den gamla krånglade jätte-
mycket och var jobbig att arbeta med. Den har många besökare, mellan 2-3000 varje månad. 
Släktforskarförbundet kontaktades, för att eventuellt få tillgång till en webbplats där. 
Det visade sig att Släktforskarförbundet inte hade någon gemensam webbplattform.  Då åter-
stod ingen annan möjlighet än att bygga en ny hemsida.  
 
Vi bildade en liten arbetsgrupp som tog fram en kravspecifikation utifrån våra önskemål. I 
stort så var vi nöjda med funktionerna som fanns på vår gamla hemsida men problemet var 
bl a avsaknaden av support och svårigheterna att göra förändringar på sidan. Detta försökte 
vi få med i kravspecifikationen som vi skickade ut hösten 2014, till tre webbdesigners i 
Norrbotten. Vi hade besök av ett par av dessa då vi fick en demonstration av hur en ny sida 
skulle kunna se ut. Vi fick in offerter från tre leverantörer och priserna varierade mellan ca 
16 000 - 60 000 kr. 
 
Valet föll till slut på Rawdesigns i Piteå och Webbhotellet Ipeer. I december 2014 satte de 
igång med utformningen och vår arbetsgrupp fick hela tiden vara bollplank vid utformning-
en.  
Efter ett massivt jobb 
av både Rawdesigns 
och arbetsgruppen,  
hade vi så Hemsidan 
klar i maj 2015. 
 
 
 
 
Fortsättning nästa 
sida…….. 
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Hemsidan har sedan fått många små justeringar vartefter önskemålen kommit upp. Ännu 
finns det några finesser som återstår våren 2016 och som vi hoppas ska komma så små-
ningom när tekniken medger. Nu har vi dock en Hemsida med support och stor utvecklings-
potential som också fungerar mot mobiler av olika slag. Den har 3500-4000 besök varje må-
nad och vårt bildarkiv är förstås det som lockar våra besökare. Det som återstår är att få nå-
gon ”eldsjäl” som kan efterträda Britt som redaktör för sidan. 

 
 
 

Byabladet 
 

Vi insåg tidigt att information till medlemmarna var viktig och funderade på vilket sätt vi 
skulle kunna nå ut till medlemmar som inte hade tillgång till Internet och vår hemsida.  
I början av år 2010 beslutades att ett informationsblad skulle skickas ut till alla medlemmar. 
Bladet skulle heta Byabladet och det första numret utkom i mars 2010. Sedan utgavs bladet 
två gånger per år, vår och höst. 
  
Från och med 2013 utkommer Bya-bladet med fyra nummer per år.  
De fyra första numren fick Gerd Öhman, dåvarande sekreterare i föreningen, i uppdrag att 
sammanställa. Efter 2012 är det Gun Jonsson, f d ordförande i föreningen, som ansvarar för 
Bya-bladet, som nu är betydligt mer omfattande än det var de första åren. Bladet skickas ut 
med e-post och med posten till de medlemmar som saknar e-postadress. Det finns också att 
läsa på hemsidan. 
 
Vi ha fått många intressanta artiklar att lägga in i bladet och hoppas att det engagemanget 
fortsätter. 
Numera har vi utbyte med andra föreningar. Vi byter medlemstidningar med Pitebygdens –
Arvidsjaur-, Bodens /Överluleås- och Skellefteås forskarföreningar. 

1:a sidan  Byabladet nr 19. 1:a sidan  Byabladet nr 1. 
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Medlemsmöten. 
 
Under år 2007 hade vi 3 medlemsmöten. Vid det första mötet i föreningslokalen i mars be-
rättade Folke Öberg om sin bok ”Bodellisterna och den stora skolstriden”.  

Vid ett möte i Älvåkraskolans matsal i oktober fick vi genom Åke Engman en redogörelse 
om byn Snårbäckslidens historia. I november berättade Folke Öberg i SMU-gården om en 
intressant motorcykelfärd genom Europa och visade bilder från den färden. Lokalen var 
fullsatt och deltagarna fick ge en frivillig gåva till forskarföreningen. Efter önskemål ställ-
de Folke Öberg upp senare med en repris av sin berättelse. 
 
Vid ett medlemsmöte i september 2008 berättade Jan Lundkvist från Piteå-Tidningen om 
sin släktforskning och sina resor till Amerika. 
I samarbete med Dis-Nord hölls ett föreningsmöte i mars 2010 på Fluxen. Else Britt Lind-
blom presenterade sin forskning om ”Tollorna” och ”Mästaren från Anundsjö” samt sekten 
”Efraims döttrar”. Sekten har skrivits om i boken ”Byar i södra Älvsbyn”. 
Vid ett medlemsmöte i september 2012 i Fluxens matsal visade Tomas Granström en film 
om flottningen i Stockforsälven 1956. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNA i släktforskning var ett tema vid ett medlemsmöte oktober 2014 i Fluxens matsal. Det 
var ordföranden Carin Blom som berättade. Samma tema var aktuellt vid en föreningsträff 
tillsammans med Pitebygdens Forskarförening i september kommande år.  
 
Vi har under åren haft flera öppna möten för alla, även för icke medlemmar. Tänkt för att 
locka fler till träffarna och föreningen. 

Gemensam träff med Piteforskarna  september 2015   Foto Roland Sundberg 

Åke Engman berättar om Snårbäckslidens historia. 
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Årsmöten 
 
Det första årsmötet hade vi februari 2007 i Hjärt- och Lungföreningens lokal på Storgatan. 
Vi hade inte trott att så många skulle komma så lokalen var egentligen för liten. Mötet hölls 
emellertid och det var bra stämning trots trängsel. Kjell Westerberg från Luleå var bl.a. där 
och informerade om Disgen. Föreningen bjöd på kaffe och smörgås.  
Följande årsmöten, 2008 – 2011, hölls i Älvåkraskolans matsal, där vi serverade kaffe och 
te och hade gjort smörgåsar. Fr o m 2012 har årsmötena varit i Fluxens matsal. De särskilda 
programpunkterna vid årsmötena framgår nedan:  
 
2008 Tomas Granström visade bilder från Byakistans material.  
          På det mötet  beslutades att utöka ordinarie ledamöter till sju. Suppleanter är  
          fortfarande fem. 
2009 Ragnar Nilsson berättade om sitt arbete med böckerna ”Gamla hantverk i Älvs-

bybygden” 
2010 Olov Skoglund visade bilder och berättade om Piteå Forskarförenings fotoprojekt, 

PitePorträtt  
2011 Dick Öhman berättade om dialekter och berättade historier på Piteåmålet 
2012 Filmen om Laver  
2013 Erik Skoglund höll föredrag om ”Tiden genom tiderna” 
2014 Bildspel från översvämningen i Piteälven 1995  
2015 Jan Öberg visade bilder och film och berättade om Älvsbyns storhetstid inom motor-

sporten på 1950-talet 
2016 ”I emigranters fotspår”. Robert Lidström berättade om två familjer, Karl Sundberg 

och Albert Nilsson, som i början av 1900-talet utvandrade från Lillkorsträsk till USA.  

Årmötet 2016   till vänster årsmötets ordförande  Ivan Åkerlund.                           Foto Roland Sundberg 

Årmötet 2007   Till höger årsmötets ordförande Gustav Eriksson.                  Foto Gun Jonsson 
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Representation och andra aktiviteter. 
 

Under de här tio åren har medlemmar i föreningens styrelse ställt upp vid ett flertal tillfällen 
och berättat om föreningens verksamhet. Som exempel kan nämnas besök hos Älvsby Lotta-
kår, Älvsby-mässan på Forum i två dagar, samt Hjärt- och Lungsjuka förenings upptaktsmö-
ten i Lomtjärnsparken. Även på ”Boijadagen” på kyrkmalmen, har vi varit representerade, 
liksom vid Hembygdsföreningens försök med ”Byavandring” runt området kring kyrkan.  
På Rotary har vi berättat om föreningen. 
 
När Bygdeband tillsammans med Genline var på Sverige-turné i Stridholms bygdegård var 
Britt och Gun där och presenterade vår förening. Åke Engman representerade vår förening 
på Piteå Havsbad där ABF ordnat en inspirationsdag, för både Norr- och Västerbotten. 
 
På ABFs kultur kväll i deras lokal Älvsbyn har vi varit och pratat om vår förening. 
I forskarhörnan har det varit tema träffar ”Lär dig släktforska”. 
 
I ett samarbete med Biblioteket berättade Uno Vesterlund i september 2009 om sin bok ”En 
svensk historia från periferin” och i oktober vid en temakväll beskrev Ivan Åkerlund hur 
man arbetat med boken om Sågfors - Lillkorsträsk. 
 
Vid en nostalgiträff i Biblioteket berättade Curt Viklund om ”Älvsbyn förr” och visade 
gamla bruksföremål, det var ett samarbete med Biblioteket. 
När frågan om Biblioteksflytten var uppe till diskussion agerade föreningen och ordnade ett 
öppet möte på Fluxen. 
Föreningen Dis (Datorhjälp i släktforskning) har på sin sommarturné med sin buss gästat oss 
ett par somrar. Dis-Nord har förlagt sina träffar i Älvsbyn vid några tillfällen, 2014 och i år 
2016 på Polar Hotell.  

 
När boken ”Byar i Södra Älvsbyn” började säljas var Åke Engman och Gun Jonsson på Li-
ons och berättade om föreningen och boken. Delar av Bokgruppen var ute på olika aktivite-
ter, bland annat på Kyrkmalmen, i Arvidsträsk och i Sikfors, Öjeby-marknad, ”Knalledan”,  
 i Granträsk byagård på ”Paltdan”, skyltsöndag på Konsum, även på SKPF i ABFs lokal. 
När ABF firade 100 år var vi i Lomtjärns-parken och visade och sålde boken, samtidigt som 
Britt var där med sin dator och visade släktforskning för många intresserade. 
         
         Fortsättning nästa sida…….. 

Dis föreningen på sin sommarturné med bussen utanför Biblioteket. Vår medlem Alf Johansson får här råd 
och hjälp med sin forskning.                   Foto Gun Jonsson 
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Britt visar gamla Älvsby bilder i Forskarhörnan 

Vid en träff i forskarhörnan i juli 2008 visade Runar Hortlund, f d Älvsbybo, ett mycket upp-
skattat program, om hur man blir kvitt dubbelgångare i Disgen-programmet. Ett program 
som  Runar tillsammans med sin son konstruerat, vi har haft mycket glädje och nytta av det.  
Senare kom Runar igen och visade nyheter i programmet. 

Bildvisningar med gamla bilder från Älvsbyn har ägt rum på olika platser, bl.a. i Forskar-
hörnan vid flera tillfällen, Församlingsgården på tisdags kaféet ett par tillfällen. Pitedalens 
Folkhögskolan har vi besökt vid två tillfällen och visat bilderna, även hos anhöriggruppen på 
Fluxen, SPF i studieförbundets SV Nords lokal på Storgatan. I PRO lokalen Barrgatan, Hus-
modersföreningen i Vistträsk Byagård likaså. 
 
I ABFs lokal visades bildspelen samt på Ugglans boende. Skyltsöndag i Hjärt-Lung lokalen 
Storgatan hade vi bildspel i skyltfönstret, Britt satt inne i lokalen med sin dator och visade 
släktforsknings program.  

 
 
Det är Britt Norman, Gun Jonsson, Åke Engman, Catharina Berggren och Carin Blom som 
visat bilderna och berättat. De bildspel som använts har sammanställts av Britt, Gun, Catha-
rina och Ove Berggren. Vid bildvisningarna har det även informerats om forskarföreningens 
verksamhet, träffarna har varit mycket uppskattade.  
 

Runar Hortlund visar sitt program i  Forskarhörnan 2012 
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Under Äldre-veckan har föreningen medverkat i samarbete med Biblioteket. 2010 visades 
bildspel i Forskarhörnan och 2012 berättade Åke Engman om sin forskning om byn Grubb-
an, en by norr om Tvärån, ett material som han forskat fram och skrivit ner. 2014 visades 
filmen om Laver och 2015 hade föreningen öppet hus för alla som ville prova på släktforsk-
ning. Gunnar Marklund berättade 2016 om sin far Hugo Marklund, författare och predikant. 
Samma år visades även en film om flottningen i Piteälven, en film som vi fått av Dick Öh-
man. Filmen om Brasilienfararna har vi även visat tidigare år. 
 
Filmen om Laver har varit populär och visades första gången vid årsmötet 2012.  Filmen 
har därefter visats vid ett flertal tillfällen under åren bland annat i  Byagården i Vistträsk, 
SPFs möte på Fluxen, Granträsk byagård, i Vidsel, Korsträsk, Sikfors och på Ugglans bo-
ende. 
 
Forskarförningen får ibland förfrågan om att delta i lite ovanligt sammanhang. Knut Lund-
mark skolan hörde av sig och frågade om vi kunde berätta om Älvsbyn ”förr i tiden”. Det 
var fyra 2:a klasser som ville besöka oss för att få information. Naturligtvis ställde vi upp! 
Den första klassen kom och maken till uppmärksamma 8-åringar får man leta efter. De satt 
som tända ljus och hade förberett en massa frågor. Det hela resulterade i en liten film om 

Älvsbyn som utgår från det barnen lärt sig i detta 
ämne. Går faktiskt att se på youtube.com. 

 
Utflykter. 
En hel del intressanta utflykter har föreningen 
också gjort under de här åren. I juli 2007 gjordes 
en utflykt till Manjärv, då vi bland annat kunde 
besöka en stenåldersgrav och fick lära oss mycket 

om Manjärvs historia. Följande år gjorde vi en utflykt till Sikfors och Stenvalls Lantbruks-
museum. En bussutflykt till samma museum anordnades även i september 2013.  
Bensinmuséet här i Älvsbyn besöktes i maj 2009.  
 
 
Norrbottens Museum anordnade tillsammans 
med vår förening, Biblioteket m fl en föreläs-
ning om stenåldersfynden som gjorts vid 
Tvärån/Sikfors.  
Arkeologi-dagen besöktes av ca 60 åhörare. 
 

20140831 utflykt till en fyndplats vid  vägen 
Tvärån-Sikfors         Foto: Carin Blom 

Utflykt till Stenålders grav i Manjärv i juli 2007. 

Bussutflykt till Sikfors Lantbruks museum  
2013-09-29.  
 Inger Stenvall visade oss runt där. 
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Projekt. 
 
1. Byaprojektet, senare Bokprojektet. 
 
Den cirkel som startade hösten 2006 och handlade om att dokumentera fastigheter och be-
folkning i Nygård, Högheden, Nydal, Bränna, Småträsk, Tvärsel, Snårbäcksliden,  
Kälsberg och delar av Älvsbyn, den hölls oavbrutet höst och vår. Gun Jonsson ledde cir-
keln, där material samlades in och antecknades.  
Under våren 2007 besökte studiegruppen en del av byarna och under hösten resterande.  
Deltagare i cirkeln varierade under tiden, någon blev sjuk och nya deltagare började. Pla-
nerna ändrades, Snårbäcksliden togs in i Projektet och Fluxenvägen som från början var 
med, lades åt sidan för tillfället. Mycket forskning och olika kontakter gjordes med lant-
mäteriverket bland annat.  Någon deltagare åkte runt och fotograferade fastigheter, fastig-
hetsägare intervjuades. Uno Westerlund kontaktades som sakkunnig, han besökte cirkeln  
några gånger och han delade med sig av väldigt många värdefulla råd och tips. 
Nu växte planerna på att dokumentationen så småningom skulle komma ut i bokform. 
Under året 2008 hade cirkeln 17 sammankomster och under hösten 11 träffar.  
 
För tredje året i rad fortsatte ”byacirkel” under 2009. Under våren hade cirkeln 19 sam-
mankomster och en studieutflykt, hösten började med en utflykt för att inspektera delar av 
områden som behandlades, efter det kördes 12 cirkelträffar.  
Efter fyra och ett halvt år, 2010 slutfördes vårt cirkelarbete med byaprojektet och materi-
alet lämnades in för tryckning till en bok på 512 sidor med ca 600 bilder. Älvsbytryck var 
det tryckeri som hade lämnat in det lägsta anbudet, därför anlitades de för att trycka boken. 
Projektet byter nu namn från byaprojektet till bokprojektet.  
En mycket spännande och intressant tid i Föreningens arbete. 
 
Nu återstod försäljningen av boken. Sponsorpengar hade vi erhållit från Stiftelsen Konung 
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Sparbanken Nord, Älvsby kommun. Älvsbyhus, 
Handelsbanken Älvsbyn, Polarbröd AB. Ett Norrbottenskonto öppnades för att skilja på 
bokprojektets ekonomi. Överskottet från bokförsäljningen skulle oavkortat gå till Älvs-
byns forskarförening.  
 
Försäljningen gick över förväntan, våra kostnader 
förvandlades snart till ett tillskott i kassan. Vårt in-
tensiva arbete gav frukt samt glädje och stimulans 
till vår förening. 

 

 
 

Bild när Åke 
och Gun fick 
hämta de 
färdigtryckta 
böckerna av  
Elisabeth på 
Älvsbytryck. 
 
 
Foto Gun J. 
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2. Dödsannonserna 
 
Föreningen fick från privatpersoner in gamla inbjudningar till 
begravningar samt dödsannonser på avlidna Älvsbybor.  
Då föddes idén att skanna av materialet till gagn för bl.a. släkt-
forskningen och för att bevara till eftervärlden. Många hade 
kanske aldrig sett dessa svartkantade kuvert komma i föräldrarnas 
brevlåda. Redan i Bya-bladet mars 2010 kunde vi berätta om hur  
Britt Norman nu skannat av inte mindre än 1 600 annonser och  
inbjudningar till begravningar. Allt fanns på en CD-skiva som såldes av 
föreningen för 250 kronor och hela behållningen gick till föreningen.  
Skivan blev mycket omtyckt. Här är några omdömen som man kunde 
läsa på föreningens hemsida: 
 
”CD-skivan är inte bara viktig för släktingar utan den har ett eget kulturhistoriskt värde. 
Det var intressant för mig att se hur dödsannonser förändrats genom åren från att ha speg-
lat en fromhet och förtröstan till att bli väldigt formella och lite torftiga. Dödsrunorna från 
förra seklets tidiga år talar sitt tydliga språk om ett fattigt hårt liv och en förtröstan på livet 
och Gud trots allt”. 
 
”Kan varmt rekommendera forskarföreningens nya CD med dödsannonser! Har personligen 
kunnat komplettera min släktforskning med både nya personer och några födelse- & dödsda-
tum.” 
 
Skivan säljs inte längre men 2013 var det dags för en nyutgåva, den här gången på ett USB-
minne. Här finns 2 469 dokument kopierade, varav ca 385 inbjudningar till begravningar och 
resten dödsannonser fram till 1970. USB-minnet finns till försäljning hos föreningen och 
kostar  200  kronor. Britt Norman och Ann-Sofie Öberg fortsätter nu med att sammanställa 
inbjudningar och dödsannonser, som under hösten 2016 kommer att bli en nyutgåva innehål-
lande ca 2 700 dokument.  

 
3. Gravstensinventering 
Sedan 1970-talet pågår i Sverige en inventering  
av gravar. Det var föreningen Genealogisk Ung-
dom som startade inventeringen, som numera sker 
i Sveriges Släktforskarförbunds regi. Gravstenar 
och gravprydnader är ett viktigt kulturarv, viktigt 
att bevara till kommande generationer.   
 
En grupp från Forskarföreningens styrelse, Carin 
Blom, Inger Torgersson, Catharina Berggren, Ann-
Sofie Öberg och Roland Sundberg, började under 
hösten 2012 att kartlägga gravstenar på Älvsbyns 
gamla kyrkogård. De fotograferade gravstenarna 
och skrev av inskriptionen. Föreningen har fått en förteckning från församlingen över vilka 
personer som ligger begravda i respektive grav. Med den förteckningen som hjälp registrera-
des uppgifterna hos Släktforskarförbundets databas. På Rötters hemsida finns möjlighet att 
söka avlidna personer som ligger begravda på gamla och nya kyrkogården. Via länken http://
www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php, kan man gå in och se vilka som registrerats.   
 
Det här projektet pågår fortfarande och nu är Gamla kyrkogården klar och till stor del även 
Nya Kyrkogården. Sedan kvarstår Skogskyrkogården. Hitintills har ca 2 800 gravar med  
6 700 namn registrerats.  
 

  Arbetsgruppen  med Gravstens-inventeringen 
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Kyrkans 200-årsjubileum, fotoutställning och fotokalender.  
 
Vi fick förfrågan om att medverka i kyrkans 200-årsjubileum 2013 och i februari utsågs en 
grupp som skulle arbeta med detta. Gruppen bestod av Carin Blom, Tomas Granström, Cat-
harina Berggren, Ann-Sofie Öberg och Inger Torgersson. Arbetet resulterade i en uppskat-
tad fotoutställning över gamla bilder från området runt kyrkan. Fotoutställningen visades 
under sommaren i Johannesgården, som samtidigt var öppen för sommarcafé, och blev väl-
besökt och mycket omtyckt.  
 
Under helgen 27-28 juli 2013 hade vi öppet hus 
i en kyrkstuga som vi fått låna av Runar Hort-
lund. Där hade vi en hel del material, foton, 
bildspel samt försäljning. Uno Westerlund 
skrev, på uppdrag av Älvsby församling, en 
bok i anslutning till jubiléet, ”Älvsbybygdens 
historia, Kyrkan 200 år”, som vi bland annat 
visade och sålde. 
 
Jubileumsåret avslutades på nyårsafton i kyr-
kan. Representanter för de olika föreningarna 
fick berätta om sina aktiviteter under året. Ord-
föranden Carin Blom representerade vår förening. 
 

 
Det framkom önskemål från dem som sett fotoutställningen att 
få se fler bilder. Föreningen beslutade därför att göra en fotoka-
lender för 2014. Fotokalendern blev omtyckt och blev snart 
slutsåld. Då föddes idén att vi skulle fortsätta ge ut en fotoka-
lender varje år, med bilder ur 
vårt stora bildarkiv. Den som 
gäller för 2016 fick temat 
Förr o Nu, där vi presenterar 
ett motiv från förr och en 
nytagen bild som visade hur 
det ser ut idag. 

 Snabbt slutsåld även den! 
 
 

 
 
 
 

Utställningen i Johannesgården              Foto Sterling Nilsson, Älvsbyn just nu 

Vid kyrkstugan              foto  Gun Jonsson 

Utställningen i Johannesgården.    Foto Sterling Nilsson, Älvsbyn just nu 
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5. Nyforsprojektet. 
 
I slutet av året 2013 fick vi ett antal gamla brev om Nyfors Såg och Kvarn. Det ledde till 
att en cirkel startade i ämnet. Målet är att kunna ge ut en skrift så småningom. 
 
Arbetet fortsatte under 2014 och fortgår ännu 2016. Det är inspirerande och givande på 
många sätt. Gruppen består av Tore Lundgren, Börje Isaksson, Anders Öberg, K-E Sjöberg 
och Carin Blom. Även Åke Engman har bidragit på olika sätt. Vi har fotvandrat längs 
Korsträskbäcken för att finna eventuella lämningar efter sågen och kvarnen eller den tidi-
gare bebyggelsen. Där är numera ganska svårframkomligt då det ligger inom triangelspå-
ret. Ett gemensamt besök på Norrbottens Museum, för att hitta material har vi också hunnit 
med. Dessutom flera besök hos Piteforskarna för att söka i gamla tidningslägg. Förhopp-
ningsvis kommer gruppen att kunna redovisa slutresultatet under 2016. 
  
 
 
 

Medlemsantal  
 
Under de här 10 åren har medlemsantalet ökat betydligt, från 64 medlemmar det första året 
till 190 i slutet av 2015. Många medlemmar finns utanför Älvsbyn och Norrbotten, ja t.o.m 
i Frankrike har vi en medlem. Tack vare Internet och programmen för att hemifrån kunna 
läsa i kyrkböckerna finns ju nu möjlighet att på ett helt annat sätt släktforska än när före-
ningen bildades. Vår hemsida med alla bilder och de studiecirklar, som föreningen har, 
bidrar också till ett växande intresse och ett ökat medlemsantal. 
 

 
 
Vid årsmötet 2013 utsåg föreningen sin första hedersmedlem, Gun Jonsson. Hon överläm-
nade då ordförandeklubban till vår nuvarande ordförande Carin Blom. Gun har varit en 
eldsjäl från allra första början och tog på sig ordförandeposten 2006. Hon ledde också un-
der flera år studiecirkeln, som resulterade i boken ”Byar i södra Älvsbyn”. Nu är hon sup-
pleant och ansvarig för ”Bya-bladet”. 

Medlemsantal år 2006 -2015

64

96
106

119
130

149
168

183 182
190

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Ekonomi 
 
Föreningens inkomster består till största delen av medlemsavgifter. På medlemsmötet 26 au-
gusti 2006 fanns två förslag till medlemsavgift, 100 kronor eller 150 kronor per år. Beslutet 
blev 150 kronor per år och den summan gäller fortfarande. För ungdom upp till 25 år gäller 
en medlemsavgift på 50 kronor per år, ett beslut som togs på årsmötet 2008.  
 
När föreningen bildades 2006 fick vi ett startbidrag från kommunen på 1 000 kronor och 
samma år på hösten fick vi 4 000 kronor från Sparbanken Nord, ett välkommet bidrag till vår 
nystartade förening. Kaffeserveringen när lokalen var bemannad gav också en nettoinkomst. 
Åren 2007 - 2008 bestod inkomsterna i stort sett av medlemsavgifterna och inkomsten från 
serveringen.  
 
2009 och 2010 fick vi tillskott till kassan när CD-skivan med dödsannonserna började säljas. 
Det stora glädjeämnet kom 2011 när boken ”Byar i södra Älvsbyn” var klar och kunde säljas 
med stor framgång. När kostnaderna för tryckningen av boken var betalda blev det en rejäl 
nettovinst för föreningen. Ett begränsat antal böcker finns fortfarande kvar och säljs av före-
ningen.  
 
Till försäljning finns nu också ett USB-minne med PDF-filer innehållande 3 häften om  
Älvsbybygden.  
 
Det  gäller Gamla hantverk i 
Älvsbybygden I och II samt 
Älvsby Kyrkstad, häften som  
ursprungligen utgivits av 
Älvsby Hembygdsförening 
samt Kyrkstadsgruppen mellan 
1996-1999. Häftena finns inte 
längre i nytryck. 
 
 
 
 

 
2014 tilldelades föreningen 
Älvsby kommuns kulturstipen-
dium på 4 000 kronor.  
Ordföranden Carin Blom och 
vice ordförande Åke Engman fick 
ta emot stipendiet vid kommun-
fullmäktiges sammanträde. 
 
 
 
 

Under 2015 fick vi sponsorgåvor på 11 500  kronor, bland annat en större summa från SVEA
-skog för en skrift om Källbacka, som Gun Jonsson sammanställt. Hon har fått hjälp av öv-
riga styrelsemedlemmar och intresserade med insamlingen av uppgifterna och bilderna. 
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                                         Styrelse 2006-2016                        
  

                                                                                                            Antal år 
        
Gun Jonsson         2006-2016 ordinarie t o m 2012, därefter suppleant   11 
Lars-Olof Svanström   2006-2007 ordinarie            2 
Britt Norman  2006-2015 ordinarie       10 
Birgit Granström  2006-2009 ordinarie t o m 2007, därefter suppleant     4 
John Lundqvist  2006-2007 ordinarie 2006 och suppleant 2007       2 
Gösta Andersson  2006-2009 suppleant t o m 2007, därefter ordinarie    4 
Tore Holmbom  2006-2011 suppleant 2006, därefter ordinarie      6 
Bert Åberg   2006-2007 suppleant           2 
Roland Sundberg  2006-2016 suppleant t o m 2007, därefter ordinarie  11 
Gerd Öhman  2006-2011 ordinarie 2008-2010, övriga år suppleant    6 
Åke Engman  2008-2016 ordinarie           9 
Bertil Olofsson  2008-2009 suppleant           2 
Catharina Berggren 2008-2016 suppleant t o m 2009, därefter ordinarie    9 
Lars Larsson  2008  suppleant                               1 
Folke Öberg  2008-2009 suppleant                                             2 
Thomas Granström 2009-2016 ordinarie 2011-2012, övriga år suppleant    8 
Margareta Johansson 2010-2011 suppleant            2 
Ulla Drejby  2010-2012 suppleant                               3 
Kerstin Strömgren 2010-2016 suppleant           7 
Ivan Åkerlund  2010-2012 suppleant           3 
Inger Torgersson  2012-2016 ordinarie           5 
Ann-Sofie Öberg  2012-2016 suppleant 2012, därefter ordinarie       5 
Carin Blom   2012-2016 suppleant 2012, därefter ordinarie       5 
Inger Boström  2013  suppleant           1 
Siv Östman   2013-2014 suppleant           2 
Håkan Nygren  2014-2016 suppleant           3 
Monika Jonsson  2015-2016 suppleant 2015, därefter ordinarie                      2 
Anders Sandström 2016  suppleant             1  
      
Ordförande:  
Gun Jonsson 2006-2012, därefter Carin Blom 
 
Kassör:  
Lars-Olov Svanström 2006-2007, Tore Holmbom 2008-2011, därefter Catharina Berggren 
 
Sekreterare: Birgit Granström 2006-2007, Gerd Öhman 2008-2010, Catharina Berggren 
2011, därefter Inger Torgersson. 
 
Revisorer: Ordinarie: Per-Olov Persson 2006-2012, därefter Runo Bergkvist. Suppleant: 
Lisa Edström 2006-2009, Runo Bergkvist 2010-2012, därefter Bo Öhlund. 
 
Valberedning: Alva Malm 2006-2007, Lennart Öhman 2006-2007, Halldor Eriksson 2006-
2007, Britta Åhlund 2008-2009, Christina Öhlund 2008-2010, Birger Nordlund 2008-2010, 
Helena Stenberg 2011-2016, Tore Lundgren 2011-2014, Lena Jonsson 2011-2015, Dick 
Öhman 2015-2016 och Margareta Johansson 2016. 
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Från vänster: Håkan Nygren, Roland Sundberg, Åke Engman, Carin 
Blom, Monica Jonsson, Ann-Sofie Öberg, 

Sittande: Catharina Berggren och Inger Torgersson. 
 

På bilden saknas suppleanterna: 
Tomas Granström, Anders Sandström, Kerstin Strömgren 

och Gun Jonsson fotograf. 

Styrelsen  2016 
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Diverse bilder  

Grottan, Halldor Eriksson och Roland 
Sundberg 2008. 

Bilder  från Äldreveckan 2016 

På ABF Älvsbyn juni 2006,  Gun Jonsson,  
Tore Holmbom och John  Lundqvist. 

Bilder  från besök i bensinmuseet i maj 2009. 


