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Konstresa till Åland–Finland 3–7 september 2023 
 
I september är det dags för en ny konstresa med Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 
Sörmland, denna gång till Åland och svensktalande delen av Finland, där du bjuds på unika 
konstupplevelser. Resan startar söndagen den 3 september med buss från Eskilstuna och 
Strängnäs, och efter besök i Kaplansgården i Härkeberga och Gottsunda kyrka i Uppsala tar vi 
oss till Grisslehamn och färjan till Eckerö och Mariehamn. De kommande dagarna färdas vi 
med buss, stora färjor och vägfärjor till Brändö i Ålands skärgård och till Nyland i Finland. Vi 
besöker intressanta museer och en verksam konstnär, Kjell Ekström, i hans ateljé.  
 
Resan är öppen för alla medlemmar i de konstföreningar i Sörmland som är anslutna till 
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Det är viktigt att detta reseerbjudande når inte 
endast konstföreningarnas styrelser utan också alla medlemmar, så vidarebefordra! Nedan 
ges lite information i korthet.  
 

• Resan äger rum 3–7 september 2023 med buss, färjor och vägfärjor. 
• Kostnad för resan är 8 750 kronor per person i delat dubbelrum/twin. 
• Kostnad för resan är 11 250 kronor i enkelrum. 
• I kostnaden ingår bussresa, färjor, vägfärjor, frukost, kaffe, ett lagat mål mat per 

dag (ibland lunch, ibland middag) och hotell i Mariehamn, på Brändö och i 
Helsingfors.    

• Följande besök planeras: Härkeberga kyrka samt Kaplansgården, Gottsunda kyrka 
med Sven Ljungbergs mosaik, Önningeby konstmuseum, konstnär Kjell Ekström, 
Önningeby, eventuellt Tove Janssons väggmålning i Finska skolan i Karis, Hvitträsk – 
ett unikt helhetskonstverk med intressant design och arkitektur (se bilden ovan). I 
Helsingfors besöker vi konstmuseet Ateneum och Doktor Kirpiläs hemkonstmuseum 
med konst av bland andra Schjerfbeck. 

• Reseledare och guide är Hans Lundén, distriktsstyrelsens reseansvarige. 
 

Observera att resan kan kräva att man går längre sträckor.  
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Bussen startar i Eskilstuna och stopp görs därefter i Strängnäs resecentrum. Från Mariefred 
kan man åka med Sörmlandstrafikens lokalbuss för anslutning vid Strängnäs resecentrum. De 
av er som kommer från andra orter måste alltså ansluta vid någon av de tre nämnda 
platserna. Exakta tider för avgång och ankomst meddelas senare.  
 
Tycker du att resan verkar intressant? Antalet resenärer är begränsat till 35 så skynda att 
anmäla dig! 
 
Följande gäller: 

• Anmälan görs på bifogad blankett som skickas till reseledare Hans Lundén på mejl 
hakagulund@gmail.com 

• Anmälningsavgiften är 500 kronor per person.  
• Anmälningsavgiften betalas till bankgirokonto 5447-6296 senast den 1 maj. 
• Resterande betalning på 8 250 kronor (vid enkelrum 10 750 kronor) ska inbetalas till 

angivet konto senast den 1 juli.    
• Anmälningsavgiften återfås ej om du fått förhinder och inte kan delta i resan.  

Undantag görs vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.  
• Om du betalat också resterande belopp på 8 250 kronor (resp. 10 750 kronor) men 

får förhinder, återbetalas det resterande beloppet fram till den 27 augusti men inte 
senare. 

• Om du blir akut sjuk under sista veckan före avresa återbetalas ovan nämnda 
belopp mot uppvisande av läkarintyg.  

 
 

Vi ser fram emot din anmälan till resan! 
 
Vänliga hälsningar 
Distriktsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


