
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Verksamhetsberättelse 2019 
 

 

Kungshamns Bildarkiv är en ideell förening. Vi har ca 70 

stödmedlemmar. 

Under året som har gått har vi haft 4 protokollförda möten inkl 

årsmötet som hölls 7 mars 2019 

 

 

Allt arbete i arkivet sker ideellt. 

Bilderna och lokalen i gamla Hamnkontoret på ångbåtsbryggan 

Kungshamn ägs av Sotenäs kommun och förvaltas av arkivets 

medlemmar. 

 

Föreningens uppgift är i huvudsak att tillvarata äldre bilder, registrera, 

katalogisera samt placera bild och bildbeskrivning i respektive pärm. 

 

 

Allmänheten får därmed tillfälle att blicka tillbaka på samhället som 

fanns och verkade ”förr i tiden” som man sa. 

 

Vi har en Facebooksida, som heter Kungshamns Bildarkiv. Vi lägger 

ut bilder, information om öppethållande, utställning, kalender m m. 

Sidan är mycket uppskattad och har många följare.  

 

I år har vi blivit av med medarbetare, så nu är vi 7 till antalet. Vi har 

utökat öppettiderna med 1a och 3e lördagen i månaden och det har 

slagit väl ut hos allmänheten. Vi turas om att ha öppet.  



 

 

Vi har fått en ny medarbetare Leif Sanne ,som har lite nya idéer . En 

ny hemsida” www.kungshamnsbildarkiv.se” är under uppförande . 

Detta kommer att göra så vi syns mera och eventuellt får fler 

medlemmar. 
 

Våra arbetsträffar är under vinterhalvåret förlagda till torsdagar kl 

13:00-17:00.  

 

Under sommaren har vi bildutställningar med olika teman. 

De sista åren har utställningarna handlat om ”Lite av varje” då vi har 

kört slut på alla teman, men den varianten är ändå mycket uppskattad 

av besökarna.  

 

Oktobermässan hölls lördagen den 26 oktober.  I år deltog bildarkiven 

från Kungshamn, Smögen och Hunnebo . Vi upplevde att vi hade 

många besökare .  

Vi deltog med 6 skärmar med bilder och ett bildspel, som visades på 

en medhavd TV-skärm. Vi sålde också 2020 års kalendear. Besökarna 

är väldigt intresserade av våra bilder och en och annan stödmedlem 

anmäler sitt intresse, vilket är positivt för oss.  

 

2020 års kalender ges ut i samband med oktobermässan. 

Bildmaterialet har vi hämtat från sommarutställningen 2019. 

Kalendern säljs av M-butiken och hos oss Kungshamns bildarkiv på 

Ångbåtsbryggan. 

 

2019 var det inget fyrverkeri på Ångbåtabryggan 

 

Turistbyrån har nu varit på Ångbåtsbryggan i två somrar och med lite 

inkörningsproblem fungerade det fint sommaren 2019.Vi ser fram 

emot nästa sommar med bra sammarbete. Vi var lite personal men 

turistbyrån hjälpte till om någon ville titta på bilder när vi inte var där.  

 

 

 

Kungshamn 7 Mars 2020 

 

Ann-Marie Jonsson                          ordf. Gerry Ekgrund 


