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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Det har gått en tid sedan senaste numret av vårt
medlemsblad. Hoppas att ni har njutit av
sommaren och den härliga hösten.
När ni läser det här är jag på Dominica i fem
härliga veckor. Bland annat kommer jag att få
tillfälle att delta i Creole Festival och fira
självständighetsdagen den 3 november. Sista
veckan i oktober är det kulturvecka och flera
internationella artister uppträder på Dominica. En
av dagarna är alla skolbarn klädda i
nationaldräkten, pratar enbart creole och äter
lokala maträtter. Den 1-2 november är det
"community day". Då utför alla i byarna/städerna
gemensamma uppgifter såsom att städa, reparera
någon byggnad etc.
Som tur var orsakade orkanen Mathew ingen
större skada på Dominica. Lite regn och vind men
ingenting mot orkanen Erikas skador.
Premiärminister Skerrit har vädjat till
näringslivet på Dominica att ge bistånd till
orkanen Mathews offer i Haiti och Bahamas.

SWEDOM står inför sitt 20-årsjubileum. Det har
hänt mycket på de här 20 åren. Genom många
medlemmars engagemang och driftighet har det
varit möjligt för SWEDOM att uträtta många
olika saker.
Under åren som gått har vi genom vårt
deltagande på turistmässor och på andra sätt
aktivt bidragit till att informera om Dominica och
därigenom delvis bidragit till turismen på
Dominica. Ett år hade vi även en grupp som deltog
i karnevalen på Dominica. Vi har även samlat in
närmare 100.000 kronor som skänkts till tre
förskolor och två bibliotek i Kalinago territoriet.
Exempel på användningsområden är datorer,
skrivare, böcker och annat utbildningsmaterial,
inredning till förskolor och bibliotek mm.
När man ser tillbaka på vad vi tillsammans
gjort på – och för – Dominica så kan man inte bli
annat än litet stolt! Det är verkligen något att
fira.
SWEDOM:s 20-årsjubileum tänker vi fira den
3 december med en middag på en av Stockholms
kubanska restauranger. Vi bjuder på
välkomstdrinken. Jag hoppas att jag får träffa
många medlemmar.

Vi ses!
Ruthine
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Jubileumsfest 3 december 2016
Kom och fira SWEDOM:s 20-årsjubileum på den
kubanska restaurangen Paladar De Cuba i
Stockholm den 3 december kl. 17.00. Se meny
sidan 4. Anmälan till Berith Granath,
berith.granath@bredband.net senast den 26
november.

Vår man i Dominica
open door policy for Swedes and my staff know when
they come to the Consul... don't ask – just walk in. I
have made quite a few friends from Sweden as consul
and that I am happy for.

Sveriges konsulat ligger i Whitchurch varuhus.
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FAKTARUTA

Sveriges honorärkonsul i Dominica Damian Whitchurch-Aird.

WK har bett Damian Whitchurch-Aird att presentera sig
själv, med sina egna ord:

I was born in Dominica and spent most of my childhood
there. Moved to Canada in my early teens to pursue
studies in Business Management. After completion in
the mid 90's I moved to Florida to study aviation
sciences and completed my commercial pilot License in
1996. Flew for a few private companies and then on to
DHL aviation. Returned to the family business H.H.V.
Whitchurch & Co. Ltd and started as DHL and
Company Sales manager.
Swedes drop by the Consul’s office
At present I am currently a Director responsible for the
day to day operations of the Company. In December of
2012 I became the Honorary Consul of Sweden after my
father had served for many years and then retired. My
duties as consul has been varied from assistance in
issuing emergency Swedish passports to just providing
directions for Swedes who live or are on vacation here. I
have been told many times by Swedes who visit and
drop by the Consul's office that its just comforting to
know that there is someone who can help if it is needed.
It is always an honour to represent Sweden at official
functions hosted by the Government. Its not only the
events but the social interaction with politicians and
Government officials who make decisions. I have an

Här hittar du Sveriges konsulat:
Consulate of Sweden
c/o Whitchurch & Co Ltd
71 Old Street, P.O. Box 771
Roseau, Dominica
Office hours: 8 am to 4 pm, Mon-Fri
Tel: 1 (767) 448 2181
Fax: 1(767) 448 5787
Email: Roseau.swecons@whitchurch.com

O O O O O O O O O O O O O O O O O

Vackra Dominica – en efterlysning
När vi skriver om Dominica här i Waitikubuli saknar
vi ibland bilder som gör ön rättvisa. Jag skulle bli
mycket tacksam om du ville maila några bilder som
vi kan få använda i medlemsbladet. Ange gärna
vilken plats bilden kommer ifrån.
Det kan vara bilder från välkända sevärdheter –
eller undangömda hemligheter. Det kan vara
naturscenerier eller uttrycksfulla människor. Kort
sagt – alla slags bilder från Dominica!
Skicka bilder, med platsangivelse och fotograf, till:
pergunnar.holmgren@gmail.com
Tack för din hjälp!

Steg framåt mot vulkankraft

Dominica är ett av de länder i världen som allra mest
präglas av vulkaner och de speciella förutsättningar som
vulkaner ger. Genom att tämja de geotermiska krafterna
skulle Dominica kunna förbättra sin bytesbalans
drastiskt när oljeimporten minskar. Den geotermiska
energikällan skulle dessutom passa bra in i Dominicas
"gröna" profil. Kraftverket är tänkt att ligga vid Laudat i
Roseau-dalen.
En geotermisk anläggning finns sedan flera år på
Guadeloupe. Även på andra öar i Karibien pågår
undersökningar för att eventuellt kunna bygga liknande
anläggningar.
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Den geotermiska energin ska utvinnas i Roseau-dalen.

Det geotermiska kraftverket på Dominica har haft svåra
födslovåndor. Men under senare tid har projektet tagit
flera steg framåt. Nu finns ett underskrivet avtal mellan
Dominica och Nya Zeeland.
Med hjälp av 1,5 milj US-dollar från Nya Zeeland
ska ett 7 megaWatts kraftverk byggas – efter många års
planering och dividerande fram och tillbaka. Sedan 2014
har Nya Zeeland hjälpt Dominica med framför allt
tekniskt bistånd. Det nya avtalet innefattar också
expertis kring hur man kan mäta och värdera effekterna
på miljön.
Genom åren har politiker på Dominica lovat att
anläggningen skulle komma igång inom kort. Men alla
löften har visat sig vara för optimistiska. Gång på gång
har planerna spräckts.

Dominicas utrikesminister Francine Baron och hennes kollega
Murray McCully från Nya Zeeland.

2013 höjdes oroliga röster från kringboende som
undrade om alla hälsofaror var utredda. Premiärminister
Roosevelt Skerrit lovade att alla risker skulle
undersökas. 2015 åstadkom stormen Erika mycket
skador som regering och myndigheter var tvungna att
prioritera jämfört med geotermi-projektet. Projektet
sattes på sparlåga under delar av 2015.

Launched to promote the Dominican tourism product
and create a world class platform for indigenous
Dominican music, the World Creole Music Festival has
become a renowned staple on the regional music gala
calendar. Over a trinity of enthralling evenings beginning
on the final Friday in October each year, patrons are
treated to a cavalcade of star power, emanating from the
Caribbean, French Antilles, Africa and North America,
arranged to thrill the seasoned festival goer and novice
alike.
The festival has given special focus to musical
genres with roots in various forms of musical fusion from
various countries from the Creole-speaking world. To
date, musical forms which have gained exposure at the
festival include Cadence-lypso, Kompa, Zouk, Soukous,
Bouyon and Zydeco.

The festival is designed to attract families and features
elements for the youth and young at heart including a
Kiddies Zone with bouncing castle, face painting and
much more. The venue is relaxing and patrons are
welcomed to bring picnic chairs and blankets. There are
food and drink bars featuring a wide variety of Creole
cuisines. Coolers and picnic baskets are allowed but at a
fee.

Nu fyller vi 20!
Som du ser på sidan 1 – i både Ruthines spalt och i
inbjudan till festmåltid den 3 december – är det dags att
fira 20-årsjubileum. Det skulle vara mycket roligt att få
del av dina synpunkter och dina minnen från de här
åren. Vad tycker du har varit det viktigaste/roligaste/
mest inspirerande under de 20 åren med SWEDOM?
Vilka har varit de viktigaste insatserna som SWEDOM
gjort under de här åren?
Vad hände sen?
Om du har en bild som på ett slående vis berättar om
något av det som hänt under de 20 åren – skicka in den
till Waitikubuli.
Eller om du vill att vi ska skriva om någon händelse i
SWEDOM:s och Dominicas gemensamma historia. Skriv
och berätta vad du vill att vi ska skriva om.
Du kanske undrar hur det gick sen, efter att orkanen
lämnat den vindpinade ön. Vi kan hjälpa till och ta reda
på det som du undrar över.

pergunnar.holmgren@gmail.com
Tack på förhand!
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Jubileumsfest – SWEDOM 20 ÅR
Dag och tid: lördag den 3 december kl. 17.00.
Plats: Restaurang Paladar De Cuba, Tegnergatan 19,
Stockholm.
Meny att välja från:
Tonfiskfilé serverad med melonsalsa,
hummersås och jordnötsris.
Grillad entrecote med bönsalsa och
klyftpotatis.
Grillat ungtuppsbröst marinerat med kanel.
Karibisk barbequesås på exotiska frukter,
avokadosalsa, casavachips och grönt ris.
Vegetarisk kokosrisotto med grillade grönsaker
och paprikasås, Havanasalsa, avokadosalsa.
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Hemsidan
Styrelsen uppdaterar och förnyar nu hemsidan. Har du
förslag på förändringar på hemsidan, kontakta Per
Brydolf, info@kalvudden.se.
Sociala medier
Styrelsen diskuterar huruvida SWEDOM ska finnas eller
inte i sociala medier. Vad tycker du? Har du förslag på
hur och i vilka sociala medier SWEDOM bör finnas
kontakta Per Brydolg, info@kalvudden.se.
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Medlemsförmåner 2017
Har du förslag på medlemsförmåner som du skulle
vilja/kunna utnyttja hör av dig till Jan Ekholm,
ekholm.jan54@gmail.com.
Nästa styrelsemöte
SWEDOM:s styrelse har nästa möte samma dag som vi
inbjuder till jubileumsfesten, lördagen den 3 december.
Har du förslag på frågor som du vill att styrelsen ska ta
upp hör av dig till Ruthine Strindholm,
ruthine.strindholm@gmail.com.
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232:267:219:204:-

Obligatorisk anmälan senast den 26
november till Berith Granath,
berith.granath@bredband.net
070 453 22 80
O

Du som ännu inte blivit uppringd av någon i SWEDOM:s
styrelse med förfrågan om din e-postadress, var snäll
och meddela den till Jan Ekholm,
ekholm.jan54@gmail.com.
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SWEDOM bjuder på en fördrink, rompunch. Maten
betalar var och en själv.
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Din e-postadress
Från och med nummer 1 2017 av Waitikubuli kommer
SWEDOM att skicka ut medlemsbladet per e-post för att
spara pengar. Pengarna som vi därmed sparar kommer
vi istället att skänka till barnen i Kalinago och anordna
olika medlemsaktiviteter.

Medlemsaktiviteter 2017
Har du förslag på kommande medlemsaktiviteter hör av
dig till Berith Granath, berith.granath@bredband.net.

Skicka bilder, kommentarer, inspel till:
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Aktuellt från SWEDOM:s styrelse

O

O

SWEDOM:s styrelse 2016
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post ruthine.strindholm@gmail.com.
Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32,
e-post ekholm.jan54@gmail.com.
Ingalill Berg, sekreterare. Tel 08 560 324 35, e-post
lill.berg@spray.se.
Berith Granath, berith.granath@bredband.net, och Claes
Hammar, claeshammar@hotmail.com, är också
ordinarie ledamöter och Berith är vice ordförande.
Birgitta Brydolf, Per Brydolf, Berit Linton, Gunnel
Tollmar, Anders Wretling och Elisabeth Wretling är
suppleanter.
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