Föreningens styrelse:
Ordförande: Greta Höglund, Anemonvägen 31,460 20 Sjuntorp, 0520
440013, 0520440023@telia.com
Vice ordförande: Harding Helgesson, Rävö Gård, 452 94 Strömstad, 0526
24143
Sekreterare: Kjell Samuelsson, Saltö Kyrkoväg 25, 452 96 Strömstad, 0526
25076
Vice sekreterare / ITansvarig: Stig Carlsson, Rellen 3, 452 94 Strömstad,
052623045, stig.i.rellen@telia.com
Kassör: Ulla Jansson, Nordostpassagen 63, 413 11 Göteborg, 031241168,
ulla@allu.se
Suppleant: Ingrid Wunsch, Backestrandsvägen 5, 452 90 Strömstad, 0526
15916
Suppleant: Britt Mathson, Hagtornsvägen 2, 457 30 Tanumshede, 0525
20677, mathson@hem.utfors.se

Föreningens postadress:
Strömstads Släktforskare, c/o Kjell Samuelsson (se ovan)

Föreningens hemsida: www.stdslektforskare.se
Redaktörer för medlemsbladet:

Decembernumret för i fjol (nr 59 i ordningen) har två uppslag bilder bl.a.
från Bokdagarna i Håverud i somras och från föreningens höstmöte i
Strömstad – bilder som inte skulle gjort sig med vår tryckeriteknik.
Föreningens adress är Gränsbygdens Släktforskare, c/o Olsson, Gamla
Edsbräckevägen 11, 668 32 Ed, mejladressen är besv.ed@telia.com (går
till ordföranden Bengt Svensson), och hemsidan har adressen gslfo.cjb.net.
Medlemsavgiften är blygsamma 100 kronor, pg 69 70 602.
Föreningen håller årsmöte den 15 april i Råde, Østfold, klockan 13.00.
Bullar enemigr anter na. I vårt förra nummer berättade vi om en webbsida,
http://www.bullarenemigranterna.se/, med information om ”Emigrationen
Bullaren – USA 1851 – 1954”. Materialet finns nu utställt på Emigranternas
Hus i Göteborg (Packhusplatsen 7, våning 2). Utställningen öppnades den 1
febuari och kommer att vara öppen till den 30 juni. Öppningstiderna är 10
till 16 (måndag till fredag), dessutom kvällsöppet 17 till 19 på onsdagar.
Lit nynor sk? Om du är uppkopplad mot internet kan du gå in på
http://digitalarkivet.uib.no. Du välkomnas då med texten ”Digitalarkivet er
Arkivverket sitt tilbod av digitaliserte, søkbare kjelder. Tenesta er gratis og
kan nyttast av alle”, vilket skall tolkas som att ”Digitalarkivet är Arkiv
verkets erbjudande av digitaliserade, sökbara källor. Tjänsten är gratis och
kan utnyttjas av alla.” Om du sedan väljer Digitalpensjonatet får du en lista
över 150 ”personar/institusjonar /som/ har fått oppretta pensjonatrom hos
oss”. Det bästa kommer sist: Østfold historielag, som bjuder på en databas
över ”Innflytta svenskar til Østfold 18121920”.
Alternativt kan du knappa in http://digitalarkivet.uib.no/cgiwin/WebCens.
exe?slag=visbase&filnamn=If01001812&metanr=2977. Lycka till!
Logotyper . I artikeln om Sveriges Släktforskarförbund på sidan 14 i före
gående nummer fanns längst ner en tom kvadrat, med texten ”Förbundets
symbol antogs så nyligen som i april i år. Trädet är ju en vanlig symbol för
släktforskning. De fyra armarna och de fyra benen kan leda tankarna till
antavlor och stamtavlor.” Så här ser den borttappade loggan ut. Och så här
loggan för Gränsbygden:

Bertil Holmström, Ulveliden 15, 41674 Göteborg, 031216173,
bertilh@gothnet.nu
Ulla Jansson, se ovan
oO–o
Föreningen har bankgirokonto nr 51076917

Medlemsavgiften för år 2007 är 100 kronor.
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