
Säfflebygdens Hembygdsförening.
Olof Trätäljagatan 33, 661 30 Säffle
Tel.Hembygdsgården/föreningen: 0533-754455
Postadress: Säfflebygdens Hembygdsförening c/o Lennart Stolpe
Olof Trätäljagatan 36, 661 30 Säffle
E-post: safflehembygd@gmail.com Hemsida: www.safflehembygd.se

Säfflebygdens hembygdsförening kan på uppdrag åta sig släktforskning åt medlemmar och
utomstående på följande villkor:

Prislista släktforskning  (fr.o.m. 20140601)
Vårt pris:

Medlemmar Övriga
· Två generationer (6 personer + proband): 180 kr 240 kr
· Tre generationer (14 personer + proband): 420 kr 560 kr
· Fyra generationer (30 personer + proband): 900 kr 1200 kr
· Fem generationer (62 personer + proband): 1860 kr 2480 kr

(Proband - person från vilken forskningen utgår. För övrig förklaring, se exempel på antavla
nedan)

Prisnivån är grundad på självkostnadspris.
Medlemmar i Säfflebygdens Hembygdsföreningen får 25 % rabatt. Gäller endast forskning i
medlemmens egna eller dennes familjs anor.

Detta ingår i priset för ett uppdrag:
· Grundläggande uppgifter såsom namn, födelsedatum/ort, dödsdatum/ort och

vigseldatum/ort, förutsatt att uppgifterna finns noterade i kyrkoarkivalierna.
o Övriga barn förutom anor noteras ej.
o För ej funnen, eller i kyrkoböckerna ej angiven ana (t.ex. "ej angiven fader"),

avgår 40 kr (medlem 30 kr.).
· För ytterligare forskning utöver ovanstående, utgår pris enligt överenskommelse.
· Utskrifter från släktforskningsprogram ingår: Antavla, typ tabell, komprimerad och

grafisk sändes per E-post efter erlagd betalning. Vid utskrift på papper och
översändande per post tillkommer utskriftskostnad 1 kr per A4-sida och porto. Ett
flertal utskriftssätt finns att tillgå, se exempel nedan

· Vid komplettering av ett uppdrag med ytterligare generation/generationer, tillkommer
endast mellanskillnaden.

Det här behöver vi för att kunna påbörja forskningen:
· Probandens fullständiga namn, födelsedatum, samt födelseförsamling, om denne är

född senast 1943.
o För person född efter 1943,behövs dessutom föräldrarnas fullständiga namn,

födelsedatum och födelseförsamling.
· Vi kan endast göra forskning i svenska kyrkoarkivalier. För personer i annat land eller

utvandrade, anges endast vad som står noterat i svenska kyrkoarkivalier.

Övrigt:
· Vi är i första hand specialiserade på forskning i Säffleområdet med omnejd. Ring

gärna och fråga!



· Enstaka uppgifter (och goda råd) kostar naturligtvis ingenting.
· För den som vill forska själv, tillhandahåller Studieförbundet Vuxenskolan i Säffle,

kurser i släktforskning. Adress: Hamng. 5, 661 30 Säffle. Tel. 0533-14910.
www.sv.se/varmland




