Välkommen till årsmötet 2020 i Finland!
Enligt vår traditionsenliga rotationsprincip står Finland i tur att ordna NPH:s årsmöte 2020.
Mötesdagarna blir 10-12 juni 2020 och mötet kommer att ordnas så, att vi kan bekanta oss
med såväl pappersindustrins tidiga historia och som dess nutid i Finlands sydvästra del med
Åbo som mötesplats. Staden har dessutom en intressant historia som Sveriges inkörsport
till Finland och som den östra rikshalvans huvudstad under flera hundra år.
Vi samlas alltså i Åbo onsdagen den 10 juni. Staden ligger I Finlands sydvästra hörn c. 160
km väster om Helsingfors. Man kan nå staden med tåg och buss från Helsingfors samt med
båt och flyg från Stockholm och man kan också flyga från Oslo och Köpenhamn.
Enligt nu föreliggande planer kommer programmet att i huvuddrag vara följande:
Onsdagen den 10 juni
Samling i Åbo under dagen och inkvartering på Hotel Wiklund. En historisk rundvandring i
staden med start från hotellet kl 15. Middag c. kl 19
Torsdagen den 11 juni
Under torsdagen gör vi en exkursion med buss runt Lojo sjö. Under resan planerar vi att
besöka
·
·
·
·
·

Gerknäs pappersbruk som ligger i Virkby/Lojo och som nu ingår i SAPPI-koncernen
Mannerheims herrgård som också ligger i Gerknäs
Svartå herrgård där det funnits ett sliperi
Fiskars, en gammal industriort
Thomasböle, där Finlands första handpapperskvarn fanns

Middag i Åbo c. kl 19.
Fredagen den 12 juni
Under fredag förmiddag besöker vi Åbo Akademi, där också seminariet och NPH:s
årsmöte ordnas. Mötet avslutas med lunch.
Vi har gjort en blockbokning på Sokos Hotel Wiklund, vars adress är Eriksgatan 11. Ett
enkelrum kostar 125€/natt och ett dubbelrum 145€/natt. Bokningen bör gärna göras före
den 11.04.2020, men senast den 11.5.2020. Bokningen görs helst per e-post på adressen
sokos.hotels@sok.fi med angivande av bokningskoden NPH2020. Hotellets direkta telefon
är +358 2 3364110 och dess hemsida kan nås via www.sokoshotels.fi/sv.
Anmäl ditt deltagande till Björn Krogerus, bjorn.krogerus@welho.com, senast den
15.5.2020.

