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läsa mer om längre fram i medlemsbladet.
Jag hoppas att så många som möjligt vill komma till
medlemsmötet den 3 november för att fira Dominicas
nationaldag! Vi ses då!

Hälsningar från Ruthine
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Medlemsmöte 3 november
Dominicas nationaldag
Vi möts på Small Island Chocolates & Coffee

Ordföranden har Ordet
Hej alla medlemmar!
Hösten är här och naturen skiftar till gult och rött. Det är
vackert! Dock har vi har till och från haft det blåsigt på
olika håll i Sverige under hösten. Men det är ingenting mot
de tropiska stormar och orkaner som kan drabba de
karibiska öarna under orkansäsongen. Jag tänker framför
allt på orkanen Dean som slog till mot Dominica på natten
mellan den 17 och 18 augusti. Jag var mycket orolig för
min familj och stod i ständig kontakt med dem.
Den 3 november firar vi Dominicas nationaldag. Vi
inbjuder till ett medlemsmöte med västindiska förtecken.
Medlemsmötet ska vi ha i en choklad - och kaffebutik
”Small Island Chocolates & Coffee” på söder i Stockholm.
Efter medlemsmötet äter de som vill en gemensam måltid
på restaurang Sjögräs vägg i vägg med butiken. Även
måltiden är karibisk. Läs mer i inbjudan här bredvid.
Sveriges ambassadör för Dominica, Sten Ask, är
inbjuden till medlemsmötet för att berätta om sina intryck
av landet. Nästa år firar Dominica 30 år av självständighet. Något som SWEDOM självklart kommer att
uppmärksamma på olika sätt.
Traditionsenligt hade vi ett medlemsmöte på Stora
Saxaren i Stockholms skärgård i somras. Som alltid lika
trevligt hos och generöst av värdparet Bosse & Birgitta
Hallberg. Bosse sålde Kubuli till högstbjudande. Vi fick in
drygt 3 000 kronor. Karin Sundén, bibliotekarien som
arbetade i karibterritoriet under två år för Stockholms FNförening, tog sedan med sig pengarna till Dominica.
SWEDOM medverkade på en resemässa på Street vid
Hornstulls Strand i september. Det arrangemanget kan du

16.00-18.00
Medlemsmöte hos Small Island Chocolates & Coffee,
Timmermansgatan 26, nära Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Kaffe och chokladbit serveras.
18.00
Gemensam middag för dem som önskar på
restaurang Sjögräs, Timmermansgatan 24.

För att fira Dominicas nationaldag inbjuder
SWEDOM till ett medlemsmöte den 3 november.
Sveriges ambassadör för Dominica, Sten Ask, kommer
att berätta om sina intryck från landet.
Eftersom vi har mötet i en choklad- och kaffebutik
med västindisk prägel bjuder vi på kaffe och en
chokladbit.
Efter medlemsmötet hoppas vi att så många som
möjligt vill äta tillsammans. Det blir på restaurang
Sjögräs som ligger vägg i vägg med butiken. För
övrigt är det en vän till Ruthine som äger butiken och
som också är delägare av Sjögräs. Han heter Duane
Dove och har en kakaoplantage på Tobago.
Restaurang Sjögräs har också en karibisk prägel.
Dagens karibiska rätt är en lammrostbiff kryddad med
bl.a. kakao. Till den serveras kassavapuré, matbanan,
calypsopolenta med bl.a. ockra plus, förstås, en
pepparsås. Den karibiska anrättningen kostar 245
kronor. För den som inte äter kött rekommenderar
Sjögräs en krämig jordärtskockssoppa med syltade
kantareller och tryffelfärskost för 112 kronor.
Vi behöver anmälan både till mötet, eftersom vi
bjuder på kaffe och choklad, och restaurangbesöket,
eftersom vi ska förbeställa maten.
Anmäl deltagande till Berith Granath, tel. bostaden
08-643 26 80, e-post berith.granath@telia.com

Orkanen Dean
Orkanen Dean slog till mot Dominica i augusti. Här
nedan följer några ögonblicksbilder från några av våra
vänner i landet.

COMMONWEALTH OF DOMINICA
OFFICE OF DISASTER MANAGEMENT
SUMMARY PRELIMINARY REPORT
ON DAMAGE AS A RESULT OF
HURRICANE DEAN, AUGUST 17, 2007

With regards to Hurricane Dean, we survived it well and
the house stood up to the 15 hours of its passing. The
children sle pt through the less windy period, but I was
up all night of Thursday 16 and all day Friday 17. On
the night of Saturday 18th I slept like a log of wood. The
agriculture has suffered the worse on the Island, and the
main road through Springfield has been most affected
by landslides. A decision has already been taken to close
it off, while the Layou road will be used. The Layou
road itself has been damaged also.
Irvince Auguiste, 30 August
The hurricane did not do as much damage as I think is
being played by the reports. The Island is functioning as
normal. The biggest problem has been that in some
areas the agricultural sector was damaged. We will just
have to eat more rice, and for the farmers we require
cash. Other than the Island is very fine, the ports are in
good conditions, and improved work on the Cruise ship
Berth is near completion for next week.
Irvince Auguiste, 27 September
Thank you Berith for the deep concerns that you carry
for the Kalinago people, we are all safe after the passage
of hurricane Dean, there are some damage done to about
twenty houses in the territory but the majority of them
stood the test.
Agriculture got the worst hit. All the breadfruits,
avocadoes, bananas and plantains are down and I feel
very strongly that we will need some food supply within
the next six months.
We at the Carib Territory Guest House are OK and is
still open for business there. We can accommodate your
study tour like wise most establishments around
Dominica.
Nice hearing from you and Lars and may god bless
you all.
Charles Williams

Housing Stock Dwellings
Roofs Completely
Damaged
Roofs Partially
Damaged
Houses Completely
Damaged
Houses Partially
Damaged
Other Buildings
Affected
Total Buildings
Affected

Infrastructure
Roads (Main)
Roads (Other)
Bridges
Sea Walls
Other Walls
River Walls
Total Estimated
Cost
Agriculture
Utilities

Total
183
205
43
115
225
771
Estimated Cost
EC$
15,590,000.00
2,000,000.00
15,000,000.00
15,500,000.00
2,000,000.00
48,500,000.00
98,590,000.00
98 % Damage
To Be Assessed

Karin på återbeök i Notiser från Dominica
Karibterritoriet
02-Oct07

Marina for Portsmouth

Outgoing Tourism Minister Yvor Nassief said a
US$8 million marina for Portsmouth will soon be
reality. It will also include a hotel, shopping mall
& condominiums. Source: DBS Radio
02-Oct07

DHTA commends tourism minister
D/a Hotel & Tourism Assoc. president Judith
Pestaina commended the work of outgoing
tourism minister Yvor Nassief. She said the
minister was instrumental in setting up a number
of things such as a flagship hotel. Source: DBS
Radio

Karin Sundén återvände i somras till Dominica. Under
ett par års tid i början av 2000-talet arbetade Karin i
karib territoriet för att starta och stödja två bibliotek.
Det var ett projekt som drevs av Stockholms FNförening.
Återseendet innebar mycket glädje, men också sorg
då Raphael gått bort och Helen låg för döden. Karin
bodde hos Raphael och Helen under sin tid i territoriet.

Karin hade med sig 3 400 kronor från SWEDOM till
biblioteket i Salybia.
Tillbaka igen till min underbara ö med världens minsta
flygplan. Allt blir smärtsamt vackert när det filtreras
genom återseendets glädje och starka känslor. Varenda
detalj blir laddad med symbolik. Naturens skönhet är
överväldigande. De röda Flamboyantträden blommar
över hela ön, mina favoriter!
Men glädjen över skönheten blandades med sorg när
jag fick veta att Raphael gått bort. Och hans fru Helen
ligger för döden nu. En betydelsefull del av mitt
liv försvinner med dem. Jag har träffat många kära
vänner.
Biblioteket är till min stora glädje exemplariskt skött.
Man har utvidgat och målat om. Jag har köpt en skrivare
och en linoleummatta till dem. Rachel önskar sig
en toalettdörr. Hon har bara en plastgardin nu.
Garnette (ansvarig för WAIKADA, den organisation
som var FN-föreningens samarbetspart i karibterritoriet
för biblioteksprojektet) får det som blir över efter
skrivaren och mattan så får de använda det antingen till
en dörr eller till mer bläck och papper till skrivaren.
Våldsamma regn några dagar efte r lång torka, men
nu skiner solen hett igen.
Karin Sundén
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28-Sep50 years, 50 awards
07
Celebrating 50 years of Labour Party in
Portsmouth, there will be an awards ceremony
which will recognise 50 members of the Party in
the area. Source: DBS Radio
28-SepOpening of Independence
07
Today sees the opening ceremony for this year's
Independence celebrations. Source: DBS Radio
28-SepDengue fever cases
07
Chief Environmental Health officer said though
there had been a small number of cases of
Dengue Fever, steps were being taken to control
the vector. People were urged to look for
breeding places close to their homes. Source:
DBS Radio
28-SepConserve water resources
07
There was a call to better look after our water
resources. This was made by the head of
DOWASCO at a workshop held today on
'Integrated Water Resource Management', &
negative effects of incidents like Hurricane Dean.
Source: DBS Radio
28-SepTourism Minister ends term
07
Today is the last day in office for the tourism
minister Yvor Nassief, who served a two year
term. Source: DBS Radio
27-SepDiscover Dominica
07
The new Discover Dominica Authority was
offically launched today. The body replaced the
National Development Corporation. New CEO
Steve Bornn said increasing occupancy was one
of several priorities. Source: DBS Radio
27-SepNasio for Creole in Park
07
Local reggae star Nasio Fontaine will be one of
several performers to play in the Creole in the
Park event at Independence. Source: DBS Radio
26-Sep Mining regulation
Mining & quarrying regulations are being better
organised, including having a Mining Inspector,
announced minister Reg Austrie. There will also
be an increase in fees & royalties. Source: DBS

Sommarmöte på
Stora Saxaren 2007

Jorden Runt Resemässa

SWEDOM:s monter på Resemässan. Foto: Ingalill Berg
Regnet öste ner över Stora Saxaren. Men vi ”halv - eller heldominiker”
som är vana vid tropiskt regn klarade oss bra. Foto: Bosse Hallberg

Visst hade vi sett fram emot medlemsmötet hemma hos
Birgitta och Bosse Hallberg. Eftersom regnet till och
från öste ned samlades vi i Birgittas och Bosses trevliga
hus. Styrelsen hade ett konstituerande möte eftersom
den inte haft det efter årsmötet. Sedan snackade och
snackade vi, inte minst om Dominica. Skvaller
blandades med storpolitiska frågor.
Bosse hade auktion på världens godaste öl. Ni vet
vilket öl jag menar, eller hur? Vi fick in 3 400 kronor
som vi beslöt skulle gå till biblioteket i Salybia i
karibterritoriet (se Karins text på sid 3).
Berith Granath

SWEDOM:s ordförande Ruthine på medlemsmöte
på Stora Saxaren. Foto: Berith Granath
O
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SWEDOM:s styrelse 2007
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm @yahoo.com.
Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32, e-post
0708233340@euromail.se.
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35.
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se.
Rosa James och Kerstin Ståhl är också ordinarie ledamöter.
Francisca Fagerholm, Berith Granath, Liz Kasserskog, Ulla
Sundberg, Gunnel Tollmar och Lars Örtemark är suppleanter.

Regnet öste ner på morgonen den 8 september och vi
undrade hur detta skulle gå. Efter en del bekymmer att
hitta en parkeringsplats träffades ett gäng
”Swedomiter” i Streets lokaler på söder i Stockholm.
För mig var det första besöket på Street som är ett
gammalt bussgarage(?) och som numera har blivit ett
allaktivitetshus. Klockan var omkring 9.30 och
verksamheten var i full gång för att preparera båsen
för att locka besökarna. Vi har en hel del posters från
Dominica som vi tidigare har använt på Tur-mässorna
i Göteborg. Berith tillhandahöll dukar i Domin icafärger och Ulla från Värmland kom med en Dominicaflagga i full storlek. Janne klättrade på väggarna och
efter ett tag satt allt på plats och vårt bås hade
förvandlats till en färgrik utställningsmonter.
Klockan 11 öppnades dörrarna för allmänheten.
Regnet öste fortfarande ner men ett fåtal hade trots det
hittat till Street. Regnet lättade efter lunch och folk
strömmade till. Många hittade till vårt bås. De flesta
trodde, som vanligt, att Dominica var Dominican
Republic. När man fick klart för sig att det var en helt
annan ö steg intresset ganska ordentligt. Vi som stod i
båset hade besökare hela tiden och ibland kändes det
som vi inte räckte till att ta hand om samtliga.
Söndagen bjöd på mycket bättre väder och antalet
besökare på mässan steg markant. Vi hade Bellos Hot
Peppar Sauce och Bellos juicekoncentrat i småflaskor
och en del halsband från Carib för försäljning. Totalt
blev det 1 040 kronor till föreningen.
Trots det dåliga vädret besöktes mässan av omkring
10.000 personer. Vi fick många besökare intresserade
av Dominica som resmål och ännu fler lärde sig att
”landet som vi inte visste fanns” (citat från familjerna
Dottevalls) verkligen existerar.
Tack till alla som ställde upp och propagerade för
Dominica. Ett speciellt tack till Ulla som rest från Kil,
Norun som rest från Göteborg och inte minst Ruthine
som kom i sin folkdräkt.
Lasse Berg

