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Bästa medlem i  Snappertuna Fornminnesförening rf ! 
 
Som nybliven ordförande för föreningen vill jag inledningsvis tacka för visat förtroende. Jag heter 
Joakim ”Jocke” Högström och för er som inte känner mig kan jag berätta att jag är född och 
uppvuxen i Snappertuna och efter några år i exil bor jag igen sedan två år tillbaka i ett nybyggt hus på 
Gamla kustvägen. När Kaj-Mikael Wredlund frågade mig om jag ville engagera mig i Snappertuna 
fornminnesförening kunde jag inte annat än att tacka ja. Dels har jag stort intresse för hembygden 
och dels för historia i överlag, då jag bland annat studerat nordisk historia vid Åbo Akademi. Så nu 
hoppas jag kunna bidra till att vår förening även i fortsättningen blomstrar och utvecklas.  
 
Jag vill samtidigt marknadsföra våra nya hemsidor, www.snappertunafornminnesforening.fi, där ni 
kan bekanta er med bilder från förr och där även färskare bilder från våra evenemang laddas upp. 
Även medlemsbreven laddas upp på hemsidan, så om ni tappar bort pappersversionen är det bara 
att gå in hemsidan och ladda ner det brev ni vill läsa. Så tack än en gång och jag hoppas att vi ses 
under sommarens evenemang. 
 
Vid föreningens årsmöte i mars återvaldes till styrelsen Svante Lindholm, Johan Nyholm och Kerstin 
Österlund. Som nya styrelsemedlemmar invaldes Kita Österlund och Johan Nyberg samt som 
suppleant Torolf Bäckman. Fortsatt mandat har Göran Barman, Diana Nyberg, Margareta Segersven 
och ersättaren Pia Liljeberg. Då Kaj-Mikael Wredlund inte ställde upp för återval valdes undertecknad 
till ny ordförande.  
 
Kaj-Mikael Wredlund avtackades med en bok för sin period som ordförande, liksom också Svante 
Lindholm för sin period som föreningens sekreterare. Efter mötet avtackades även avgående 
styrelsemedlem Erik Falkenberg, som inte kunde närvara på mötet, för sin tid i föreningens styrelse.   
Tack ännu en gång till er alla tre! 
 
Vid styrelsens konstituerande möte i maj valdes för verksamhetsåret 2014 Johan Nyholm till vice 
ordförande och Diana Nyberg till sekreterare. Pia Liljeberg återvaldes till skattmästare. 
 
Aktiviteter 2015 
 
Forngårdsdagen firas söndagen 14 juni kl. 12-15. Snappertuna fornminnesförening håller för dagen 
öppet Café Einar där vi säljer potatisgröt och kaffe med tilltugg. 
 
Utfärd till Sibelius hem Ainola i Tusby lördagen den 18 juli.  Inträdesavgiften är 8 euro. Efter 
museibesöket äter vi lunch vid någon av Krapi gårds restauranger samt om tiden hinner till besöker vi 
någon av områdets övriga sevärdheter, exempelvis Lotta Svärd-museet, Erkkola konstnärshem eller 
Konstcentret Kasarmi. Anmäl dig till föreningens sekreterare Diana Nyberg, 040 540 28 35 eller till 
undertecknad senast den 10 juli. Buss eller någon form av samåkning ordnas beroende på antalet 
deltagare. Guidningen i Ainola är bokad kl. 10.00 så start från Snappertuna sker kl. 8. 
 
 

http://www.snappertunafornminnesforening.fi/


Vi medverkar i Snappertunadagen lördagen 1 augusti kl 10-14 med att ställa ut gamla fotografier 
från Västnyland. Ett pris lottas ut bland de som känner igen flest av vyerna. 
 
Forneldarnas natt firar vi uppe på Kasberget i Rullarsböle lördagen 29 augusti från klockan 20.00 på 
sedvanligt vis tillsammans med Hembygdens Vänner i Snappertuna. 
 
Välkommen att delta i aktiviteterna och ta gärna vänner o bekanta med dig! 
 
Använd gärna professor Clas-Olof Selenius minnesfonds adress för gratulation och kondoleans. Ur 
fonden ger vi årligen ett stipendium till en studerande i Ekenäs gymnasium. Adressen kostar 12 euro 
och finns att köpa i Kungsbokhandeln i Ekenäs. Den kan även beställas av undertecknad. 
 
Med detta brev följer bankgirot för medlemsavgiften 2015 som är 8 euro. Ifall du har tidigare 
medlemsavgifter obetalda kan du ändra summan så den täcker även d avgiften. Nämn i 
meddelandefältet vem och vilka år avgiften gäller. 
 
 
 
Snappertuna den 19 maj 2015 
 
 
 
 
 
Joakim Högström, ordförande 
Telefon: 040 763 7063  
e-post: joakim.hogstrom@rkl.fi 
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