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    Bortaålänningarnas sommarträff  

i Mariehamn den 25 juli 2018 

    går i Lagtingets tecken: 

 Vi träffas på Strandgatan  37  kl. 13.00 

Ingång Lagtinget 

 Jourhavande minister har ordet i ca 1 tim 

Vilken är visionen för Åland 2030?  Frågestund   

 Guidning och presentation av Lagtinget 

 Lagtinget bjuder på kaffe med kaka 

Ålandsgillet är initiativtagare till årets sommarträff. 

Anmäl ditt deltagande till Asta tel. 0708-374750 eller till info@alandsgillet.se före den 30 juni.  
 

 

Besök på Långholmen tisdagen den 18 september   

 Vi träffas kl. 11.45 på Långholms-sidan 

av ”Suckarnas bro” för gemensam  

promenad ca 250m till ingången. 

 Vi får egen guidning i ca 50 min. 

Ålandsgillet står för kostnaden. 

 Därefter lunch i restaurangen. 

Den kostar 129:- (egna pengar) 

Dricka, som t.ex. vin, tillkommer. 

Buss 54 och 66, som går till Reimersholme, stannar vid ”Suckarnas bro” 

En promenad från Hornstull är inte heller fel. 

Anmälan till Asta tel. 0708-374750 eller till info@alandsgillet.se före den 25 augusti.    

 

Resten av höstens program kommer i nästa utskick                       Vänd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Angående den nya dataskyddsförordningen.   

Som du säkert redan vet så har EU tagit fram en ny Dataskyddsförordning, som gäller EU:s alla 

medlemsländer och som, från den 25 maj 2018, nu ersätter vår nationella Personuppgiftslag (PUL). 

Den nya Dataskyddsförordningen förkortas GDPR (General Data Protection Regulation). 

Den väsentligaste skillnaden mellan PUL och GDPR är att uppgifter, som kan identifiera en fysisk 

person, nu måste hanteras striktare än förut. Om en person lider skada pga. ovarsam hantering av 

dennes personuppgifter kan den ansvarige dömas till mycket höga böter.  

Företag, myndigheter, institutioner och föreninger – alla måste företa nödvändiga åtgärder under 

2018 för att rätta sig efter en del nya, men framför allt skärpta regler gällande hanteringen av 

personuppgifter så att de inte kommer i ”orätta händer” och så att integriteten inte skadas.. 

Fris håller nu på att ta fram information till föreningarna. Vi inväntar den och kommer med 

detaljinformation i nästa utskick om hur det påverkar oss som förening.   

Om du som medlem har ytterligare frågor gällande GDPR kontakta styrelsen så skall vi göra vårt 

bästa för att besvara dem. 

. 

Med vänlig hälsning 

 Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Ålandsgillets kontaktuppgifter: 

e-post           info@alandsgillet.se 

Ordförande   Asta Måbrant  tfn 08-37 47 50 , 0708-37 47 50 

Plusgiro        158868-0 

Hemsida        www.alandsgillet.se    
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