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Bästa medlem i Snappertuna Fornminnesförening rf !  
 
Vid föreningens årsmöte i mars blev det återval av Göran Barman, Diana Nyberg, Margareta 
Segersven och ersättaren Pia Liljeberg. Fortsatt mandat har Svante Lindholm, Johan Nyholm, 
Kerstin Österlund, Kita Österlund och Johan Nyberg samt suppleanten Torolf Bäckman. Även 
av ordförande blev det återval av Joakim Högström. Stadgeenliga ärenden behandlades och 
årsmötet kunde enhälligt bevilja ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. 
 
Det traditionsenliga föredraget hölls i år av Jan Fast som berättade om utgrävningarna av det 
krigstida tyska lägret på Tulludden i Hangö. Föredraget arrangerades i samarbete med 
Snappertuna krigsveteraner och det samarbetet fortsätter även framtiden.  
 
Vid styrelsens konstituerande möte den 15 mars valdes Johan Nyberg till vice ordförande 
och Diana Nyberg till sekreterare för verksamhetsåret 2018. Pia Liljeberg återvaldes till 
skattmästare. 
 
Aktiviteter 2018 
 
Forngårdsdagen  
Firas söndagen den 10 juni kl. 12-15. Liksom ifjol inleds dagen med en kort andakt. Årets 
utställning har Forngårdens byggnader som tema. Snappertuna fornminnesförening håller 
för dagen öppet Café Einar. 
  
Utfärd till Kaptensbostället i Dragsvik 
Fornminnesföreningens medlemmar är inbjudna att delta i Krigsveteranernas utfärd till 
Kaptensbostället i Dragsvik den 5 juli kl. 14.00. Undertecknad tar emot anmälningar senast 
den 25 juni då ni också får detaljerad information om praktiska arrangemang kring besöket.  
 
Snappertunadagen  
Liksom tidigare år medverkar vi i Snappertunadagen den första lördagen i augusti kl. 10-14. I 
år har vi vårt slutförda ortnamnsprojekt som tema för dagen och. Projektet har resulterat i 
en bok på 350 sidor som senast finns till försäljning på Snappertuna dagen. 
 



Utfärd till Fagervik 
Tisdagen den 14 augusti möts vi kl. 18 vid Fagervik café (Fagerviksvägen 1135) varefter vi blir 
bjudna på guidning runt Fagerviks gårds bruksmiljö. Efter guidningen håller caféet öppet.  
Anmälan tas emot av föreningens sekreterare Diana Nyberg, 040 540 28 35 eller av 
undertecknad senast den 7.8.2018. Är någon i behov av skjuts ordnar vi samåkning. Även 
Snappertuna Krigsveteraner är inbjudna till denna utfärd.  
 
Välkommen att delta i aktiviteterna och ta gärna vänner o bekanta med er! 
 
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 kan beställas av föreningens ordförande eller sekreterare. 
 
Sist i brevet följer betalningsuppgifter för medlemsavgiften 2018 som är 8 euro/per person. 
Ändra gärna beloppet om tidigare års medlemsavgift blivit obetald! Är medlemsavgiften 
obetald längre än tre år räknar styrelsen med att medlemskapet är uppsagt. Detta gäller 
givetvis inte ständiga medlemmar. Kom även ihåg att anmäla er e-postadress så kan vi 
snabbare skicka ut info om eventuella ändringar i program etc. 
 
 
Snappertuna den 27 mars 2018 
 
 

 
Joakim Högström, ordförande 
Telefon: 040 763 7063  
e-post: johogstr@hotmail.com 

 

Medlemsavgift 2018 

Mottagarens kontonummer: IBAN Fl73 4170 0010 1092 50  

Mottagare: Snappertuna fornminnesförening r.f.  

Meddelande: Medlemmens/medlemmarnas namn 

Avgift: 8,00 €/per person och år.  


