Vill Du veta mer om UKF?
Om du tycker vår verksamhet verkar intressant men du känner
att du behöver mer information om vår förening tveka inte att ta
kontakt med oss så kan vi berätta mer eller om du vill kan vi
sända dig mer information.

Är Du intresserad av historien på den plats Du bor?
Hur såg det ut förr? Vad har hänt här?

Vill Du stödja vår verksamhet?
•

Genom att betala föreningens medlemsavgift stöttar du vår
verksamhet.

•

Som medlem får du 3-4 Nyhetsbrev per år. Brevet innehåller artiklar som presenterar resultatet av vår lokalhistoriska forskning.

•

I Nyhetsbrevet får du inbjudningar till föreläsningar, guidningar, studiebesök och musikkonserter.

•

Som medlem får du möjlighet att delta i lokalhistorisk
forskning och studiecirklar.

Medlemskap
Om du vill bli medlem gör du det genom att fylla i vår anmälningsblankett som du finner på vår hemsida eller enklast genom
att betala in medlemsavgiften 150 kr på postgiro
27 58 94-4 och samtidigt ange ditt namn och adress.
Kontaktalternativ:
Telefon: 070 5716124 (Hans Borgström)
E-post: ukf@ukforsk.se
Hemsida: www.ukforsk.se
Adress: UKF, c/o Hans Borgström, Gammeldansvägen 21
19637 Kungsängen
2021-04-19

Kanske UKF är något för dej?

Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut (UKF)
Det här är UKF
UKF är en sammanslutning av
historie– och arkeologiintresserade personer inom och utanför
Upplands-Bro. Föreningen bildades 1987 och lokalhistorisk forskning är vårt stora intresse. Tillsammans är vi ca 200 aktiva och
stödjande medlemmar.
Vår forskning baseras i huvudsak på lokalt insamlade dokument, skrifter och kartor. Kompletterande information tar vi fram
genom arkivstudier och intervjuer
med personer i vår bygd.
När tillfälle ges medverkar vi i
arkeologiska utgrävningar när de
genomförs i vår kommun.
Resultatet av vår forskning publicerar vi regelmässigt i vårt nyhetsblad och på vår hemsida
www.ukforsk.se samt i artiklar,
uppsatser, egenproducerade
böcker och andra typer av trycksaker och digitala media.
Ett annat populärt sätt att förmedla våra forskningsresultat är
genom föredrag, guidningar och
excursioner som UKF regelmässigt anordnar.

Under alla år har UKF utnyttjat
datortekniken i sin forskning. Resultatet idag är en imponerande
faktabank som bl.a. finns tillgänglig på vår hemsida www.ukforsk.
se.
Som kulturförening anordnar vi
dessutom musikkonserter. Vi bidrar i samhällsutvecklingen
genom att när så behövs uppmärksamma kommunens tjänstemän och politiker om vårt kulturarv.

Undrar du hur det sett ut
förr där du bor och vad
som hänt här?
Vi olika tillfällen anordnar vi studiecirklar kring olika ämnen där
deltagarna gemensamt och i lugn
takt lär sig leta information i olika
källor för att finna svar. Du behöver inga förkunskaper för att delta
utan det räcker med ditt intresse.
Är du redan driven forskare är vi
beredda att diskuterar olika forskningsämnen som skulle kunna bli
spännande forskningsuppdrag.

