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Näringslivsarkivet i Norrland -förkortat
NIN och med säte i Härnösand- startades
1985, som Sveriges femte och Norrlands
första renodlade näringslivsarkiv. Vi
erbjuder Norrlands företag säker och
effektiv hantering av deras arkiv och
historia.

I vårt arkiv finns drygt 700 företagsarkiv med arkivhandlingar från 1500-talet till nutid. I våra
arkivlokaler skyddas handlingarna i rätt klimat mot brand, fukt, mögel och obehörig insyn. Företagen har
hos oss oinskränkt rätt till sitt deponerade material och bestämmer själv sekretessnivå på materialet.
Vissa handlingar har stor betydelse för företaget så länge det finns kvar. Vissa handlingar har betydelse
mycket längre än så, medan andra handlingar inte behöver sparas särskilt länge. Vi hjälper till med råd
och vägledning om utrensning och rationell dokumenthantering.

Arkivchef Daniel Nordin
E-post: daniel.nordin@nin.nu
Telefon: 073-419 8 10 
Hemsida www.nin.nu

NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLAND-NIN BESÖKSADRESS, ARKIVCENTRUM NORD, MAJORSGRÄND 4. POSTADRESS, BOX 161. 87124 HÄRNÖSAND
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VAD TJÄNAR DITT FÖRETAG PÅ
ATT BEVARA ERT ARKIV?

Att ha kvar äldre handlingar från sin egen verksamhet kan visa sig vara en riktig guldgruva. Ett
välordnat arkiv underlättar administrationen genom att snabbt hitta handlingarna man behöver
oavsett hur gamla de är.

Tillverkningshandlingar, miljöhandlingar, ritningar, juridiska handlingar (avtal och kontrakt) och
kartor är exempel på handlingar som sparat företag miljoner genom att finnas i ett arkiv eller
kostat miljoner i att vara försvunna eller förstörda i till exempel en brand. 

Att kunna visa ett historiskt perspektiv ökar trovärdigheten för företaget och ett fylligt och bra
arkiv ger även oändliga möjligheter vid till exempel marknadsföring och informationskampanjer.

Kubal är Sveriges enda producent av
primäraluminium.  Verket är beläget i Sundsvall
och byggdes 1942 av dåvarande Svenska
Aluminiumkompaniet.

Anläggningen kom att ägas av Gränges men såldes
vidare och ägs idag av ryska Rusal som är världens
största aluminiumproducent. 

Vi har dokumentation i text och bild från 1942
fram till i dag. Väldigt utrymmeskrävande och även
arbetskrävande, perfekt att använda
Näringslivsarkiv i Norrlands fina service.

På bilden syns Amanda Blom, kommunikatör hos
oss på Kubal. Det går att nå henne :
via växeln på tel 060-16 61 00
Eller via mail info@kubal.se
 

Bild: Kubal Kubikenborg Aluminium AB

mailto:info@kubal.se


Omtanke - Service - Kvalité

"Logosol AB startades 1989 av Bengt-
Olov Byström. Hans drivkraft var att ta

vara på virket som finns i skogen.
Med avstamp från den tanken siktar vi

framåt och skapar innovativa sågverk och
hyvlar med hög kvalité till kunder över

hela världen.
 

-Logosol har funnits i över 30 år och vi
känner oss trygga i att en del av vår

historia finns i säkert förvar hos
Näringslivsarkivet.

Vårt arkivmaterial finns sparat på ett
välordnat sätt och det finns lättillgängligt

när vi behöver komma åt det."

"Trots en snabbt utvecklande bransch i övrigt har digitalisering gällande
dokumentation inte varit lika framträdande, där har Näringslivsarkivet i
Norrland fyllt en viktig funktion av lagring samt snabb åtkomst till annars
förvaringskrävande dokumentation."

Joakim Molin startade sin bana 1989 under namnen ”Rattmuffen” och försäljning av begagnade hyrbilar. Mer
än 30-år senare ligger nu Molin Bil i norra Europas mest miljövänliga bilanläggning och tillika Norrlands
största återförsäljare av BMW och MINI.

Joakim Molin, 
VD och grundare

Gunilla Mistander-Holmer,
 ekonomichef

Glädje, Gemenskap, Trygghet & Lönsamhet
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Bild: Molin bil

Lena Andersson
 Ekonomichef

Fredrik Forssberg
VD



VAD BÖR MAN
SPARA I ARKIVEN?

Handlingar bör sparas i arkivet trots att det inte är

juridiskt tvingande att göra detta. Några exempel på

denna typ av handlingar är:

Protokoll, aktieböcker, avtal, varu- och produktregister

personal-liggare, kund- och leverantörsregister,

fastighetsregister, kartor, kontrakt, orderböcker

inventarieförteckningar, verksamhets- berättelser,

revisionsberättelser, arkivförteckningar, ritningar och

personalhandlingar.

Dessa kan sedan användas till att berätta en historia

om företagets förflutna och dess erfarenheter.

Historien kan sedan användas i extern marknadsföring

för att öka företagets anseende eller internt för att ge

anställda en ökad stolthet över företagets utveckling

Ur handlingar, som i en företagares ögon förefaller

värdelösa, kan en stor skatt återfinnas av någon med

ett annat synsätt!

VAD MÅSTE SPARAS
I ARKIVET?

De lagstadgade kraven på vad som ska sparas och hur

länge är något som i praktiken inte är helt enkelt att

beskriva. Syftet med lagarna är att säkerställa att

information gällande till exempel räkenskaperna i ett

företag finns bevarade och går att använda till att

redogöra för hur pengarna i ett företag använts. 

Det är alltså inte endast de specifika typen av

dokument (exempel kvitton och fakturor) som avgör

vad och hur länge handlingar skall sparas utan vilken

information dessa innehåller och hur detta påverkar

helhetsbilden.  Att välja vad som skall sparas är bara

en del av arbetet i ett arkiv. Ett viktigare arbete är att

bestämma när något inte längre behöver sparas och

kan gallras bort. 

Räkenskapsinformation skall sparas i minst 7 år

Avtal skall sparas i minst 10 år efter att de slutat

gälla. Arbetsmiljöhandlingar och miljöhandlingar skall

sparas under lång tid och skall även finnas bevarade

efter att företaget till exempel gått i konkurs. 



Västernorrlands läns Brandstodsbolag, numera Länsförsäkringar Västernorrland,
bildades 1844 i Härnösand av bönder som gick samman i en brandstod (en sorts
brandförsäkring, betyder ungefär brandstöd). 

Fram till 1961 leddes all verksamhet i bolaget från kontoret i Härnösand, 1961
startade kontoret i Örnsköldsvik och ett samarbete med Föreningsbanken i
Sollefteå etablerades, vilket senare innebar att bolaget öppnade ett eget kontor.
1967 startade kontoret i Sundsvall som då tagit fart och vuxit till sig som
marknad. Sedan 1988 har bolaget även kontor i Kramfors.

Bolaget ägs fortfarande av sina kunder och i dag arbetar totalt cirka 140
personer på de olika kontoren i länet med bank, pension, försäkring och
fastighetsförmedling.

-Det är otroligt värdefullt för oss att veta att vi kan förvara och spara viktigt
historiskt material lokalt hos Näringslivsarkiv i Norrland, som vi kan ta del av när vi
vill. I samband med att vårt bolag fyllde 175 år, 2019, spenderade vi mycket tid i
arkivet för att ta fram material kring bolagets utveckling. Allt resulterade i en film,
olika informationstavlor samt en tidslinje. 

ÅSA BACKLUND 
KOMMUNIKATÖR

ANKIE SONDELL
VD-ASSISTENT 
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Tidslinje och bilder: Länsförsäkringar


