Pressmeddelande 2009-06-01
Arkiv Digital huvudsponsor för
Släktforskardagarna i Örebro 2010
Styrelsen i Örebro Släktforskare har enhälligt beslutat utse Arkiv Digital
till huvudsponsor för Släktforskardagarna i Örebro den 27-29 augusti
2010.
”Beslutet är mycket glädjande och det visar att vi befäster vår ledande position
som framtidens leverantör av kyrkböcker i färg”, säger Gabriel Wallgren,
verkställande direktör för Arkiv Digital.
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Örebro Släktforskare och Arkiv Digital är fast övertygade om att vi
tillsammans kommer att erbjuda ett mycket lyckat arrangemang som det har
alla förutsättningar att bli.
Sommaren 1810 kom adel, präster, borgare och bönder från hela Sverige till
Örebro för att välja tronföljare - det visade sig bli marskalken Bernadotte.
2010 firar Örebro 200-årsminnet av denna viktiga händelse med en rad
arrangemang och inom den ramen inbjuder vi till Släktforskardagar med 1810
som tema.
Örebro ligger mitt bland alla som bor i Sverige och det är lätt att resa till
Örebro. Conventum erbjuder utmärkta lokaler i centrum och en rad hotell
lockar med specialpriser om man inte föredrar vandrarhem eller Gustavsviks
camping.
Örebro släktforskare kommer också att samverka med Örebro Läns
Hembygdsförbund.
”Vi i Örebro Släktforskare är mycket glada för samarbetet med Arkiv Digital
och för att vi tillsammans kan öka intresset för släktforskning i Sverige. Vi ser
fram emot att få möta alla intresserade” säger Åsa Persson, ordförande för
Örebro Släktforskare och arrangör för släktforskardagarna nästa år.

Falkenberg och Örebro den 1 juni 2009

Arkiv Digital AD AB och styrelsen för Örebro Släktforskare

Arkiv Digital – framtidens släktforskning
Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med
fokus på kyrkoboksmaterial vilket tillgängliggörs via bolagets onlinetjänst AD
OnLine till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar
och utbildningsförbund.
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