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STYRELSEN FÖR ÅR 2019
Sekr.
Jerker Örjans
Ordf.
Folke Karlsson
Kassör
Geir Henriksen
Viceordf.
Marianne Grunér
Mats Adamczak
Medlemmar
Rolf Lindqvist
Ny medlem
Ann-Mari Öster-Karlsson
Ersättare
Matilda Erikson och Ulla-Britt Dahl
Bomarsundssällskapets styrelse består nu av sju ordinarie medlemmar och två ersättare. Vi välkomnar Ann-Mari
till styrelsen som ordinarie medlem istället för Ulla-Britt, som undanbett sig återval som ordinarie medlem.
Protokoll och annan information kommer att inom kort finns på hemsidan bomarsundssallskapet.ax
Vi är även med på Facebook!

Jubileumsvandring inför självstyrelsen 100 år 2022
Välkomna på guidad vandring i Bomarsund på självstyrelsedagen söndagen den 9.6.2019. kl. 11.00
Samling vid Furulundsgården. Beräknad tid ca 2 timmar inkl. förplägnad.
Ni får ta del av Ålands intressanta 1800-talshistoria under
ledning av Geir Henriksen. Vi stannar till vid platsen för det planerade besökscentret.
Efter vandringen bjuder vi på kaffe med Ålandspannkaka i Furulundsgården.
Under kaffestunden berättar Jerker Örjans om Ålands demilitarisering och dess betydelse när Åland
fick självstyrelse 1922. Hjärtligt välkomna
Styrelsen
Besökscentret
Arbetsgruppen för besökscentret inlämnade en rapport till Landskapsregeringen inför budgetdebatten
om 2019-års budget. I rapporten ingick förslag om byggande av ett ca 600m2 stort besökscenter för ca
2,5milj.€. Planeringen och byggandet skulle ske i Fastighetsverkets regi, men med styrning från
Kulturbyrån och arbetsgruppen för besökscentret. Planerna fick starkt stöd i lagtinget och budgetmedel
beviljades för att påbörja arbetet med ritningar och innehåll. Fastighetsverket har anställt en arkitekt,
Daniel Andersson, som bl.a. skall börja med att rita besökscentret under sommaren 2019. Intendent
Graham Robins har utsetts till projektledare på heltid för att arbeta med samordning av projektet och
utställningsplaneringen i centret. Vi önskar dem framgång och lycka till med besökscetret.

Bokprojekt
Bomarsundssällskapet har nu fått klart med de tidigare utgivarna av Bomarsund – det ryska imperiets
utpost i väster och Svensböledagboken om nytryckning och utgivning av dessa utgåvor. Sällskapet
planerar också en nyutgåva av Familjen Tutings resa till Bomarsund och också översätta Bomarsundsboken till finska. Till detta behövs pengar, som vi avser att ansöka om till organisationer som stödjer
kultursatsningar. Vi förbereder ansökningar om pengar till nytryck och översättning.

Ny hemsida
Arbetet med Bomarsundssällskapets nya hemsida är i slutfasen, Mats Adamczak har förtjänstfullt byggt upp ett
nytt underlag. Mats A har påbörjat arbetet med upplägget för hur man bäst kan knyta ihop hemsidan med företag
och organisationer som är intresserade av en ökad besöksfrekvens till Åland och Bomarsund.
Alla medlemmars insats är viktig för att vi skall kunna driva på de planerade satsningarna i Bomarsund!
Betala gärna medlemsavgiften för 2019, (om ni inte redan gjort det) den är 15€ per person, lika för alla.
Bomarsund behöver Ert stöd! Tack! Meddela gärna er e-postadress vid betalningen!
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