
 

Stora Robertsgatan 20–22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors, tfn 050 421 21 20, hsreuma@kolumbus.fi 
www.helsingforssvenskareumaforening.fi 

        1 (2) 

                                                                                       Medlemsbrev 2/2018                                              
                                                                                      Helsingfors den 10.4.2018 
Bästa medlem! 
 
Det har varit en lång väntan på våren men i går kändes det som om den äntligen var på 
väg – och i morse låg det snö i Dianaparken utanför vårt fönster! Enligt kalendern är 
ändå sommaren på väg och då blir det ett uppehåll i våra gemensamma aktiviteter men 
vi har ännu några trevliga evenemang denna vår som vi hoppas att många skall möta 
upp på.  
 
Förrän vi går till dem vill jag nämna några ord om föreningens stadgeenliga vårmöte, 
som hölls den 19 mars i närvaro av 25 medlemmar. Verksamhetsberättelsen och boks-
lutet för år 2017 godkändes och de ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. Verksam-
hetsberättelsen bifogas för kännedom. Efter förhandlingarna höll ögonläkare Ulla 
Wiklund ett uppskattat anförande om ”Det åldrande ögat”. 
 
Kommande aktiviteter 
 
Svenska Sommardagar den 19–20 maj 
Vår förening är detta år värd för de Svenska Sommardagarna som anordnas vartannat 
år i samarbete med Reumaförbundet. Dagarna hålls på Hanaholmen, Esbo. Program-
met och anmälningsblanketten bifogas. 
   
Tack vare erhållna bidrag beslöt styrelsen subventionera medlemmarnas deltagaravgif-
ter med ca 30 procent. För föreningens medlemmar är sålunda avgifterna: 
  

• båda dagarna inklusive festmiddagen 100 euro (utan subvention (141 euro) 

• båda dagarna utan festmiddag 70 euro (utan subvention 96 euro) 

• en dag inklusive festmiddagen 80 euro (utan subvention 115 euro), och  

• en dag utan festmiddag 50 euro (utan subvention 70 euro).   
 
Icke-medlemmar är välkomna att delta i dagarna men betalar då fullt pris enligt 
ovanstående.  
 
Det finns möjlighet till inkvartering på Hanaholmen. Inkvarteringen kostar per natt i en-
kelrum 96 euro/, i dubbelrum 124 euro/, tilläggsbädd 25 euro. 
 
Anmälan till sommardagarna sker till föreningen på bifogade blankett senast den 
20.4. Deltagaravgiften betalas samtidigt (se anmälningsblanketten). Bokning av ho-
tellrum och betalning för rummet görs direkt till Hanaholmen. Reumaförbundets kvotre-
servering av rum på Hanaholmen förfaller den 27.4. Bokningen bör alltså göras före det.   
Transporten mellan Kiasma och Hanaholmen är gratis och sker med charterbuss. Titta 
efter skylten Reumaföreningen på bussen. Du kan också ta Västmetron till Björkhol-
mens metrostation. Därifrån är det ca 1 ½ km:s promenad till Hanaholmen. 
 
Sommardagarna kompenserar den årliga Reumadagen för Svenskfinland och förening-
ens vårutfärd.  
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Motionsdagar 
 
Den 23 april åker vi på motionsdag till Sjundeå Bad. Detaljerat program medföljer som 
bilaga. 
 
Den 23 augusti åker vi på motionsdag till Kaisankoti i Esbo. Programmet finns på 
samma bilaga som vårens motionsdag. OBS anmälningstiden! 
 
Spa-resan 
Den 21–28 oktober åker vi på den årliga rehabiliteringsresan till Hapsal. Detta år är 
rummen bokade enbart på hotell Laine. Fra Mare, som förut var det andra alternativet, 
hade endast Thalassa-rum lediga. Rummen kostar nästan 200 euro/pers./vecka mer än 
logi i standard-rum på Laine. Detaljerad information om Spa-resan medföljer som bi-
laga. 
 
Jubileumsfest 
Föreningens 70-års jubileum firas den 7 oktober på Svenska Arbetarinstitutet. Närmare 
information om jubileumsfesten ingår i nästa medlemsbrev, som sänds i september.  
 
Den övriga verksamheten för höstterminen är inte ännu planerad. Programmet present-
eras i höstens medlemsbrev. 
 
Wolobujews understöd 
Medlemmar kan ansöka om understöd för individuell rehabilitering (fysioterapi) från Wo-
lobujews medel. Ansökningsblanketten får du av Maya Saloranta. Till ansökan skall bi-
fogas läkarintyg över behovet av rehabilitering. Detta skall vara utskrivet tidigast ett år 
före ansökan. Styrelsens nästa möte är den 3.5. Ansökan bör vara inne före det. 
 
Obetalda medlemsavgifter 
En del medlemsavgifter är tyvärr obetalda. Ett nytt inbetalningskort bifogas till dem som 
glömt att betala. Enligt föreningens stadgar blir medlem som inte har betalat sin med-
lemsavgift på två år automatiskt struken ur medlemsregistret. 
 
Med hopp om ett livligt deltagande i de kommande aktiviteterna önskar jag alla en skön 
fortsättning på våren. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Gunvor Brettschneider 
Ordförande 
 

 

  

 

 

 


