
INVIGNING 

FÖRELÄSNING  

SLÄKTFORSKNING

TIPSPROMENAD

ARKIVENS DAG
8 NOVEMBER KL. 10.00 - 14.00

NÄSSJÖ
Arkivens dag infaller alltid andra lördagen i november. I hela landet 
bjuder arkiven, biblioteken och muséerna på fullmatade program!



InvIgnIng av nässjö kommuns nya arkIvlokal!  

Det har varit ett stort projekt att flytta, ordna och förteckna 
Nässjö kommuns slutarkiv från det gamla bergrummet till de 
nya arkivlokalerna. Arkivet är nu inhyst i ett renoverat ställverk. 
Nu finns det äntligen bättre förutsättningar för att kunna bevara 
och använda arkivmaterialet. Men vad finns egentligen i arkivet 
och vad kan man använda det till? Kommunarkivets personal 
finns på plats för att visa och berätta!

Kl. 10.00 - 14.00 
Plats: Nässjö Affärsverk, Tullgatan 2, Nässjö

släktforsknIng, föreläsnIng och tIpspromenad 
på nässjö stadsbIblIotek! 

Under många år har Kaj Kjellström och Inga-Britt Larsson fors-
kat om gästgivarväsendet och gästgivargårdar. Kom och lyssna 
på när de berättar om Gästgivareväsendet i Jönköpings län. 
Föreläsningen startar kl. 11.00. Fri entré.

Dessutom finns Nässjös släktforskare på plats och hjälper dig 
som kört fast eller om du vill veta hur man börjar släktforska. 
Kl.10.00-14.00. Fri entré.

Gå tipspromenad och svara på frågor om arkiv, bibliotek och 
kulturarv. Fina priser finns att vinna! Tipspromenaden avgår 
mellan kl. 11.00-13.00 från Stadsbiblioteket, via nya arkivet vid 
Nässjö Affärsverk till vattentornet i Hembygdsparken.

Kl. 10.00 - 14.00
Plats: Stadsbiblioteket i Kulturhuset Pigalle, Nässjö 



träffa nässjö affärsverk I slutarkIvet! 

Kom och träffa oss på Nässjö Affärsverk (NAV) under Arkivens 
dag! I våra lokaler finns nu det nya kommunala slutarkivet som 
invigs den 8 november och vi finns därför på plats och pratar 
gärna våra verksamheter och allt vi gör för att din vardag ska 
fungera. 

Du får möjlighet att ställa frågor om din faktura, Bixia, sop-
hämtning, Boda avfallsanläggning, fjärrvärme, serviceavtal och 
mycket annat. Behöver du hämta påsar till dina kärl, så går det 
naturligtvis bra. 

Nässjö Affärsverk (NAV) är det kommunala bolaget för fjärr-
värme, elnät, vatten och avlopp, renhållning. På uppdrag av 
Nässjö kommun sköter vi dessutom om gator, parker och övriga 
gemensamma områden i kommunen. Dessutom ser vi till att 
kommunens gatubelysning fungerar. 

Vi är 105 medarbetare på många anläggningar som med miljön 
som drivkraft ser till att din vardag fungerar. Vårt huvudkontor 
finns på Tullgatan 2 i Nässjö. 

Kl. 10.00 - 14.00 
Plats: Nässjö Affärsverk, Tullgatan 2, Nässjö

välkommen!



Arrangörer är Nässjö Affärsverk, Nässjö kommun, ABF,  
Nässjöbygdens genealogiska förening, Nässjö hembygdsförening.


