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Bevara eller gallra? — Råd om teknisk verksam-
het, mark och fastigheter samt bostadsförsörj-
ning hos kommuner och landsting 
Häfte nr 7 i serien "Bevara eller gallra" är nu färdigställt. I häftet ges råd om 
bevarande och gallring av handlingar inom följande verksamhetsområden: 
vatten och avlopp, avfallshantering, gator och vägar, trafiknämndsärenden 
och trafiksäkerhet, parker och grönområden, energiförsörjning, hamnar, 
mark och exploatering, lokalförsörjning/förvaltning av kommunens fastig-
heter samt bostadsförsörjning (ledning och samordning av bostadsbyggande, 
bostadsfinansiering, bostadsbidrag, hyresreglering och kommunal bostads-
förmedling). I ett särskilt kapitel behandlas anläggnings- och projekthand-
lingar. 

Råden är framtagna av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, i vilken 
ingår representanter för Riksarkivet, Landstingsförbundet och Svenska 
Kommunförbundet. 
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Ett exemplar av häftet Bevara eller gallra? Gallringsråd nr 7. Råd om 
teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos 
kommuner och landsting bifogas till kommunstyrelsen för kännedom. 
Ytterligare exemplar kan beställas från Kommentus Förlag AB, Litteratur,  
117 99  STOCKHOLM, tfn 08 - 709 59 90 eller fax 08 - 19 24 10, beställnings-
nummer 7099-464-1. Pris 125 kr. Moms, frakt och expeditionsavgift till-
kommer. 

Frågor om detta cirkulär eller rådet kan ställas till Per Matsson, tfn 08 - 772 43 34, 
eller Sirpa Rundström, tfn 08 - 772 47 46, båda på Komrev AB, enheten för arkiv 
och dokumenthantering. 
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