
Bästa medlem i Snappertuna Fornminnesförening r.f!  
 
Vid föreningens årsmöte i mars blev det återval av Diana Nyberg, Janina Öhman, Göran 
Bäckman och ersättaren Pia Liljeberg. Göran Barman hade undanbett sig omval, så Christer 
Finne valdes in i hans ställe. Fortsatt mandat har Svante Lindholm, Kita Österlund, Robert 
Holmström och Johan Nyberg samt suppleanten Torolf Bäckman. Även på ordförandeposten 
blev det återval av Joakim Högström. Stadgeenliga ärenden behandlades och årsmötet kunde 
enhälligt bevilja ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. Efter mötet berätta museichef Lassi 
Patokorpi om vad som är på gång på Raseborgs museum.   
 
Vid styrelsens konstituerande möte valdes Robert Holmström till vice ordförande och Diana 
Nyberg till sekreterare för verksamhetsåret 2022. Pia Liljeberg återvaldes till skattmästare. 
 
Aktiviteter sommaren 2022 
 
Byggnadsvårdsdag på Forngården lördagen den 11 juni 
Firas i samband med Raseborgs stads Home & Found mässa det andra veckoslutet i juni kl. 
11-16. Fornminnesföreningen säljer böckerna Einar Öhman – Bonde i Forngården, Snablon 
och Dövlan samt del II av Snappertunahistoriken. 
 
Utfärd till sanatoriet i Pemar och Bjärnå hembygdsmuseum söndagen den 3. juli 2022 
I år går sommarutfärden till Sanatoriet i Pemar och Bjärnå hembygdsmuseum där det finns 
mycket nytt och spännande. 
 
Sanatoriet uppfördes 1929–33 är ett helhetskonstverk av arkitekterna Aino och Alvar Aalto. 
Den ikoniska byggnaden är en av Finlands främsta arkitektursevärdheter och världsberömd. 
Sedan ett år tillbaka verkar fungerar byggnaden som start-up-miljö, sjuder av liv och är åter 
öppen för allmänheten. Man siktar på att komma in på Unescos världsarvslista 2026.  
 
Bjärnå hembygdsmuseum grundades 1930 av hembygdsmannen och samlaren Karl Fredrik 
Kaarlonen. Den ståtliga huvudbyggnaden stor klar samma år. Förebilden sägs vara ritningar 
till en prästgård från 1731. I muséet kan man bekanta sig med Bjärnå rika förhistoria, livet i 
byarna och på herrgårdarna och bruken, samt vanliga Bjärnåbors liv och leverne. Muséet 
beviljades år 2021 Egentliga Finlands pris för sina förnyade utställningar. 
 
Program 
09:30 Start från Kockens torg 
11:00 Ankomst till Sanatoriet i Pemar 
 45 minuters guidad rundvandring. Guidningen sker på svenska 
11:45 Lunch i restaurang Toivo på sanatoriets andra våning.  

Efter lunchen möjlighet att bekanta sig med området kring sanatoriet och på egen 
hand. Där finns både en arkitekturstig, och en skogsstig. 

12:45 Återfärden anträds mot Bjärnå museum 
 Kaffepaus någonstans på vägen 
14:00 Bjärnå hembygdsmuseum 
 Bjärnå stenkyrka 
15:00 Bussen avgår till Snappertuna 
16:30 Utfärden avslutas där vi startade 
 
Deltagaravgift: 35 €. I priset ingår bussresa, inträdesavgifter, guidningar och lunch. Kaffe med 
tillbehör står deltagarna själva för enligt behov. Anmälningar tas emot av Diana Nyberg, 040–
5402835 eller nybergdiana@outlook.com, senast den 17 juni. 
 
Snappertunadagen lördagen den 6 augusti 
Liksom tidigare år medverkar vi på Snappertunadagen den första lördagen i augusti. Vi har 
bokförsäljning och uppmärksammar Einar Öhmans 120-års jubileumsår.   
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Kolarhelgen på Malmbacka den 10–11 september 
Även under Kolarhelgen på Malmbacka ämnar föreningen delta med bokförsäljning.  
 
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 2022 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 21 maj 2022 
 
Joakim Högström, ordförande 
Telefon: 040 763 7063  
e-post: johogstr@hotmail.com 

 

Medlemsavgift 2022 

Mottagarens kontonummer: IBAN Fl73 4170 0010 1092 50  

Mottagare: Snappertuna fornminnesförening r.f.  

Meddelande: Medlemmens/medlemmarnas namn 

Avgift: 8,00 €/per person och år.  

 


