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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM medlemmar!
Efter en ganska mild vinter är våren på språng. Janne
och jag kom hem lagom till styrelsemötet i mars där vi
bla diskuterade det kommande årsmötet i april. Vi har
varit på Dominica i nästan två månader. Första
månaden var vi fullt sysselsatta med att hälsa på
familj och vänner. Andra månaden blev det vid sidan
av karnevalen mycket att stå i med vårt husbygge.
Det är fantastiskt att se hur vägbygget går framåt.
På västkusten är vägen från Roseau ända upp till
Portsmouth klar. Vägen har breddats, har en tydlig
mittlinje och dessutom har mittlinjen på de flesta håll
reflexmarkeringar som underlättar mörkerkörningen
avsevärt. Vägen från Roseau till Marigot har kommit
nästan halvvägs. Håller man nuvarande tempo borde
även denna sträcka vara klar inom två år. Man känner
inte igen sig när man kör dessa vägsträckor. Inte ett
hål! Vägarna är till största delen finansierade av Kina
men även EU bidrar till vägbygget mellan Roseau och

Marigot. I februari invigdes en ny bro vid infarten till
Roseau. Kineserna fick kritik för att bron var besmyckad med lejon eftersom det symboliserar Kina lite
väl mycket.
Befolkningen på Dominica har en hat-kärlek till
Kina och kineserna. Förutom åsikter om huruvuda det
är positivt eller negativt att kineserna etablerar sig i
näringslivet på Dominica debatteras livligt Dominicas
politiska koppling till Kina. Oppositionen i Dominica
riktar hård kritik mot att regeringen inte offentliggjort
att de skrivit under ett samarbetsavtal med Kina och
dessutom börjat knyta diplomatiska band med Taiwan.
Kina ger även stöd till andra stora projekt som tex en
tillbyggnad på the Art of Dominica State College.
Vad gäller kinesernas satsning på näringslivet, så
uppgår enligt obekräftade källor antalet butiker till ca
40 st i Roseau. De lokala affärsinnehavarna klagar på
att kinesernas stöd från Kina och skattemässiga
fördelar leder till att konkurrensen inte är på lika
villkor. Kineserna kan hålla lägre priser, vilket kan
leda till att flera av butikerna som ägs och drivs av
lokalbefolkningen kommer att bli utkonkurrerade på
ett orättvist sätt.
Karnevalen var tidig i år. Redan den 21 februari.
Vi deltog i flera arrangemang från mitten av januari.
Vi besökte bla tre av uttagningstävlingarna i
Showdown som slutligen vanns av Karessa. Nästan
samtliga texter hade någon form av kritik mot
regeringen. Texterna tog upp problem med korruption,
försäljning av diplomatpass till personer som har en
tvivelaktig bakgrund i sitt hemland mm.
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Årsmöte & kinesisk måltid
Lördagen den 28 april 2012
Läs mer på sista sidan!

Efter karnevalen utförde vi styrelsens uppdrag att
förmedla föregående års bidrag till förskolorna och
biblioteken i karibterritoriet. Connie Williams, lärare
på en av förskolorna, kom till Roseau och framförde
hur de önskade att bidraget skulle utnyttjas. Genom
åren har huvudparten använts till datorer, skrivare,
böcker och övrigt studiematerial.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och
styrelsen för det gångna året. Jag hoppas att många
har möjlighet att närvara på årsmötet den 28 april.

Hälsningar
Ruthine

Dice i aktion.

Årtets Calypsoshow vanns av Dice för femte gången.
En av hans texter hedrade lärarna på Dominica.
I år vann Kalinagodistriktets representanter både
Carneval Princess och Carneval Queen.

De tävlande om Carneval Queen.

Karnevalen pågick som vanligt från söndag till
måndag kväll med Jour Ouvre på måndag morgon. På
tisdagen var det stor färgsprakande avslutningsparad i
Roseau som avslutades med att alla fick delta och
dansa på gatorna. Självklart var vi där och deltog.

Bilder från 2012 års karneval.

Vår första resa till Dominica

Upplevelser

Resa dit

Här bjuds verkligen alla möjligheter, särskilt om
man älskar naturen. Vi vandrade bland annat en
sträcka av Waitukubuli och fick uppleva fantastiska
vyer men också en omväxlande natur.

Genom vännerna Ingalill och Lars Berg kunde
planerna för en resa till Dominica ta form. Det var
mitt engagemang i Swedom’s hemsida som skapat
intresset.

Maten

Vi valde att resa med Air France via Paris till
Martinique och att tillbringa en natt där för att
sedan ta båten till Dominica. Allt fungerade bra
även om det var lite knöligt att byta flygplats i Paris
då vi också fick släpa på våra stora väskor.
Då vi anlände på en söndag till en fransk koloni fick
vi också snabbt inse att i stort sett allt är stängt. Vi
hittade dock en öppen restaurant och blev mätta på
god men ganska dyr mat.
En tidig avgång för båten till Dominica gjorde
morgonen lite stressig. Efter en fransk snabb frukost
fick vi skjuts av hotellägaren till båten bara för att
en halvtimme före avgång upptäcka att en väska
stod kvar på hotellet. En 3 km lång språngmarsch
räddade situationen.

Det saknas nästan helt köttdjur på ön så måltiderna
består i huvudsak av fisk, kyckling, frukt och
grönsaker. Själva åt vi några gånger härlig nyfångad
fisk på den lokala restaurangen men ofta hemlagad
fisk som vi köpte direkt av fiskarna nere vid
hamnen eller friterad kyckling från ett verandakök
hos en lokal entreprenör.

Båtresan tog sedan cirka 2 timmar och då vädret var
klart och lugnt kunde vi njuta av överfarten och få
en fin överblick över Dominica, den gröna ön som
sticker upp mer än 1000-meter över havet.

Som en höjdpunkt besökte vi också en fiskerestaurant som serverar grillad hummer i stora lass
till ett pris man bara kan drömma om.

Välkomstkommittén bestod av både svenskar och
dominikaner som väntade på kajen i Roseau och
strax fick vi i en minibuss uppleva de smala och
dåliga vägarna när Jones, vår lokala chaufför, tog
oss till Scotts Head där vi fått hyra den katolska
prästens hus.
Vårt första möte med lokalbefolkningen innebar
intensiv uppvaktning. Här fanns det möjlighet till
snabba pengar. Men detta hände, som tur var, bara
denna gång.
Transporter
Det normala och i stort sett enda sättet att resa
lokalt sker med minibussar av varierande kvalitet.
Man packar gärna in både 10 och 15 passagerare
tillsammans med deras inköp av mat, etc. För en
extra slant kör de dig också gärna ända hem, även
om det är en stor omväg.

Utflykter
En resa till Roseau för att handla,
Ett besök i kyrkan med efterföljande mat,
En utflykt till Karibreservatet, där vi bl.a. besökte
två skolor,
Ett bad vid en anläggning med varma källor,
Ett besök vid några av de höga vattenfallen,
En kväll med god mat och jazzmusik mitt i
regnskogen.
Samt inte minst den fantastiska karnevalen var
upplevelser som förgyllde tillvaron. Många
människor både svenskar och lokalbefolkning bjöd
dessutom frikostligt på sig själva och många goda
måltider.
Nu njuter vi av våra fina minnen och samlar pengar
för ett nytt besök.

Birgitta & Per Brydolf

SWEDOMs årsmöte 2012

Kinesisk måltid på Fair View House

Lördagen den 28 april i Stockholm

Efter årsmötet äter de som önskar en gemensam
måltid på Fair View House. Restaurangen har som
specialitet mat från Szechuan och får mycket goda
recensioner.
För att underlätta serveringen ber vi dig välja
bland följande rätter:

Tid: 16.00-17.45.
Plats: Small Island Chocolates & coffee,
Timmermansgatan 26, nära Mariatorget på
Södermalm i Stockholm.
Förslag till dagordning för årsmötet, se nedan.
Övriga handlingar delas ut på årsmötet.
Därefter gemensam middag på kinarestaurangen
Fair View House, Krukmakargatan 1 (hörnet av
Timmermansgatan 22) för dem som önskar. En
middag som var och en själv bekostar.
Tänk på att Duane Dove som driver Small Island –
chocolates & coffee ger SWEDOM:s medlemmar
10 procents rabatt på inköp i butiken.
Anmälan till Berith Granath, tel bost
08 643 26 80, e-post berith.granath@telia.com

Förslag dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Val av två rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2011
9. Resultaträkning
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om medlemsavgift
13. Verksamhetsplan och budget för 2012
14. Val av styrelseledamöter m.fl.
- ordinarie ledamöter
- styrelsesuppleanter
- revisorer
- valberedning
15. Val av ordförande för 2012
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Förrätter
Vårrulle (välj mellan vegetarisk och icke
vegetarisk)
Pris: 60 kronor
Stekta dumplingar (med fläskkött)
Pris: 75 kronor
Varmrätter
Fyra små rätter (friterade räkor med sötsur sås,
friterad fläskfilé med sötsur sås, wokat biffkött med
bambuskott, wokad kyckling med cashewnötter +
friterad banan med glass)
Pris: 155 kronor
Wokade räkor på järnplatta m. szechuansås
(stark)
Pris: 195 kronor
Wokade räkor med curry
Pris: 165 kronor
Wokad fläskfilé på järnplatta m. szechuansås
(stark)
Pris: 195 kronor
Stekt oxfilé på järnplatta m. szechuansås
(stark)
Pris: 205 kronor
Wokad kycklingfilé på järnplatta m.
szechuansås
(stark)
Pris: 165 kronor
Wokad tofu med grönsaker
Pris: 145 kronor
Wokade blandade grönsaker
Pris: 125 kronor
Anmälan är bindande OBS senast 23 april.
Anmälan till Berith Granath, tel bost
08 643 26 80, e-post berith.granath@telia.com
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Nomineringar

SWEDOM:s styrelse 2011

Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar till
ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer
och valberedning.
I valberedningen ingår Doris Johansson
(sammankallande), Berit Linton och Leif Ståhl.
Kontakta Doris Johansson tel. 0520 47 61 06,
e-post doris.johansson@home.se senast den 20
april.

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 Berith Granath är också ordinarie
ledamöter.
Annika Stolk, Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling, Liz Wretling och Lars Örtemark är suppleanter.

