Forskarföreningen Släkt och Bygd
bildades 1980 och har sina lokaler på övre våningen i
bibioteket, där vi arbetar med att bygga upp ett
lokalhistoriskt arkiv för att ge alla med rötter i Hälsingland
eller med intresse för släkt och bygd, att på ort och ställe
bedriva forskning av detta slag.
Vi ser oss som ett komplement till lokala arkiv och andra
institutioner.
Vi samarbetar med forskarföreningarna i landet.
Vi vill stimulera till vidare forskning och inbjuder alla
intresserade att bli medlemmar.

Bollnäs Lokalhistoriska arkiv
Föreningar och enskilda personer kan donera eller
deponera sitt arkiv hos oss.
Vi registrerar materialet och förvarar det i arkivlokaler mot
en årlig avgift.

Som medlem i föreningen får du:
•
Hjälp med din forskning till en rimlig kostnad
•
Inbjudan till föredrag, forskardagar, samkväm och
utflykter
•
Kontakt med byarkiv, lokala släkt – emigrations - och
soldatforskare.
•
Fyra nummer per år av medlemstidningen
SLÄKTBITEN
•
Tillgång till släktböcker från flera socknar i Hälsingland
•
Hälsinge- bygde- forskarlitteratur samt matriklar
•
Alla Sveriges forskarföreningars utbytestidningar
•
Svensk uppslagsbok m.m.
Vill du veta vad som ryms i våra bokhyllor kan du gå in på
vår hemsida där bokregistret är inlagt eller göra ett besök
hos oss.

www.sob-bollnas.se

Välkomna att besöka oss på biblioteket
Du kan ringa och beställa tid eller rådfråga oss om något
som du undrar över.

Öppettider
Måndag-fredag
Bokningsbara tider

13.00 – 16.00
9.00 – 12.00

Under sommar och jul gäller andra tider
Postadress: Biblioteket, Collinigatan 10
82143 Bollnäs
Tel:
0278 - 611 290
Fax:
0278 - 251 50
Postgiro:
98 68 03 – 5

Email:
Hemsida:

sob@sob-bollnas.se
www.sob-bollnas.se

Hur börjar jag släktforska?
Vart vänder jag mig?

Forskarföreningen
Släkt och Bygd
Kan ge dig mer information.
Vi har rymliga lokaler med två mikrokortsläsare, sex datorer
med släktforskningsprogram och en kopiator för mikrofilm.
En utförlig sammanställning av våra mikrokort och vår
verksamhet finns inlagd på vår hemsida.
www.sob-bollnas.se
När du börjar släktforska är det viktigt att försöka ta reda på
födelsedatum och på vilken ort dina anor kommer ifrån så
fråga ut dina anhöriga och leta uppgifter i dagböcker brev,
vigselbevis bouppteckningar och fotografier m.m.
Att släkt- och bygdeforska är ett bra sätt att lära känna sin
bygd ta reda på vilka som bodde och verkade där.
Det blir bara intressantare ju längre du forskar så vänta inte!
Vi har en fortlöpande insamling av tidningsklipp, där det
finns många intressanta artiklar och bilder, samt
dödsannonser. Många CD-skivor som kan vara till stor nytta
i din forskning.
Vi kan skanna dina bilder och hjälpa till med antavlor om du
inte vill texta dina antavlor själv.
Studieförbunden ordnar kurser i släktforskning i samarbete
med forskarföreningen.
Det finns alltid något som kan intressera dig i dessa lokaler.

Forskarföreningen
Släkt och Bygd

Biblioteket
Collinigatan 10, 821 43 Bollnäs

