
Föreningsmötet 26/2: 

Protester mot immigrationsflytt 

Drygt 180 personer kom till mötet den 26 februari för att bl.a. lyssna på Pär Kågeby 

från Svenska ambassadens konsulära sektion i Bangkok. Det innebär nytt 

deltagarrekord!!! 

Förutom Pärs föredragning handlade mötet också om den planerade flytten av Hua Hins 

immigrationskontor till en stängd gränsstation vid burmesiska gränsen utanför Prachuap 

Khirikhan, 120 km från Hua Hin. Föreningens ordförande Gert Andersson upplyste om att det 

bor cirka 10 000 faranger i Hua Hin och 7 faranger i Prachuap Khirikhan! 

Det tycks som om i princip samtliga mötesdeltagare skrivit på de protestlistor som lagts ut. 

Mötet öppnades av föreningens ordförande Gert Andersson, som hälsade alla välkomna, 

särskilt de nya medlemmarna - och de var många, omkring 100 personer. Eftersom föreningen 

gärna vill servera ärtsoppa vid varje möte, så är vi beroende av att medlemmar och bekanta tar 

med  sig ärtor från Sverige. Ett antal personer har gjort detta, och möjliggjort att vi kan hålla 

liv i denna tradition. Gert lyfte särskilt fram paret Barbro Rehnberg och Per Damsberg, som 

tagit med sig hela 6 kg ärtor vid senaste resan! Glöm inte att själv ta med dig ärtor till 

föreningen efter nästa resa till Sverige! Be gärna dina bekanta också! Vi betalar 100 

baht/kg.  

  

Pär Kågeby, Svenska ambassaden i Bangkok, samlade en stor skara intresserade lyssnare. 

Lars Olof Fagerström förmedlade frågor som kommit in via e-post till föreningen.  

Efter inledningen presenterade Pär Kågeby Svenska ambassadens konsulära verksamhet. 

Ambassaden är inte enbart ambassad för Thailand, utan även för Kambodja, Laos, 

Burma/Myanmar och Filippinerna. Ambassaden har en omfattande verksamhet, den är 



Sveriges största, näst efter Washington.  2008 gjorde vi svenskar cirka 518 000 inresor i 

Thailand, en fördubbling sedan 2005. Omkring 26 000 thailändare besökte samtidigt Sverige. 

Bland de frågor som verksamheten omfattar kan nämnas: 

 Pass 

 Intyg av olika slag 

 Delgivningar 

 Faderskapsutredningar 

 Röstmottagning 

 Medborgarskapfrågor 

 Olyckor 

 Avlidna 

 Brottsoffer 

 Ekonomiskt bistånd 

Ett antal frågor till Pär hade skickats in i förväg. Dessutom ställdes en del direkt under mötet. 

Här är ett axplock: 

Kan ambassaden ordna en konsulär verksamhet i Hua Hin, för t.ex. intygsskrivande? 

Pär föreslår att föreningen skriver till ambassaden och begär detta. 

Om man kommer med flyget till Bangkok och åker till ambassaden vid t.ex. 12-tiden, kan 

man då få ett intyg utskrivet samma dag eller måste man övernatta i Bangkok för detta? 

Svar från Pär: Tyvärr är den konsulära verksamheten ofta ute på uppdrag på eftermiddagarna, 

så det är sällan möjligt. Det kan möjligen gå i vissa akuta fall. 

De som äger sitt hus och mark via ett thailändskt bolag, och har en blå bok, ska de också 

ha en gul bok? Svar: Ja, det bör de ha. Den visar att de är registrerade i landet. 

Det kom ett antal frågor om vigselbevis. Om man behöver ett vigselbevis i original så kan 

ambassaden skriva ut ett papper som gäller som vigselbevis, om man har ett personbevis som 

visar att man är gift. 

I Hua Hin kräver immigrationskontoret att en boende utlänning ska anmäla sig på 

immigrationskontoret inom 24 timmar från ankomsten till landet. De följer en gammal lag, 

som inget annat kontor i landet följer. 

Frågan om att man måste visa att man har inkomster eller bankmedel över en viss nivå, för 

att få O-A-visum, togs också upp. Pär informerade om att det finns en annan väg att gå. Om 

man har investerat minst 3 milj. baht kan man få ett s.k. investeringsvisum. Då behöver man 

inte visa upp inkomster och inte heller stämpla var tredje månad. 

Vad händer när någon avlider? Man ska kontakta ambassaden, som kan ge råd och 

information. En försäkring täcker ofta hemtransport. Det brukar ta cirka en vecka från 

dödsfallet till dess man kan transportera hem den avlidna, i kista eller urna. Kostnad 50-

100.000 baht. En lokal begravning brukar kosta omkring 35.000 baht. I Thailand är det tillåtet 

att sprida askan, till lands eller i havet. 

 



Den nyss uppkomna frågan om immigrationskontorets flytt till Prachuap Khirikhan togs 

förstås också upp. Gert Andersson redogjorde för underhandskontakter i frågan. Vi har fått 

rådet att skicka protester till immigrationen i Bangkok, till polisen i Bangkok och till kungens 

sekreterare. Pär kompletterar mottagarna med Tourist Authority of Thailand, TAT. 

Thailand - vänlighet, sol och ärlighet, eller...? 

Gert redogjorde för ett par tråkiga fall som kommit till föreningens kännedom. 

Det första fallet handlar om ett svenskt par som lurats att skriva på en fullmakt som gjorde det 

möjligt för en annan att ta över deras hus. De förespeglades att det på thailändska skrivna 

papperet var nödvändigt för att klara av en annan sak. Lyckligtvis kunde övertagandet stoppas 

i sista stund. 

Det andra fallet handlar om en person som lånat ut 150 000 baht och skriver på en 

lånehandling, som sedan visar sig innebära att han är skyldig 150 000 baht till den person han 

lånat ut pengar till! 

Slutsats: Skriv inte på några papper du inte vet vad de innehåller! 

Den vid mötet 29 januari valda kommittén har konstituerat sig. Så här ser 

arbetsfördelningen ut: 

Område  

Aktiviteter 

Sekreterarskap 

Ordförande  

Vice ordförande/kontaktperson  

Opinionsbildning  

Kassör  

Värdfunktion, restaurangen 

Ansvariga  

Ingrid Cederwall, Monica Flink, Margareta 

Olsson 

Lars Olof Fagerström, Margareta Olsson 

Gert Andersson  

Roterande  

C-G Ericsson, Lars Olof Fagerström 

C-G Ericsson 

Peter Rehn som bisittare, ständigt adjungerad 

 

Medlemsenkäten 

Vid föregående möte delades en enkät ut, för att utröna vilka aktiviteter medlemmarna 

önskade. Resultatet presenterades nu. Högst upp kom studier i thailändska och att lyssna till 

inbjudna gäster vid föreningens möten. Även golf och thailändsk matlagning kom mycket 

högt upp. 



Aktiviteter 

Föreningen har etablerat kontakt med en engelskspråkig thailändska som erbjuder 

språkkurser. Inom kort kommer kursverksamheten att presenteras på denna webbplats. 

Föreningen erbjuds en kraftig rabatt på segelbåtsturer genom vår värd på restaurang 3 Girls, 

Peter Rehn. Mer information kommer här inom kort! 

Vid restaurang 3 Girls ligger Hua Hin Yacht Club. I klubbens lokaler erbjuds nu föreningens 

medlemmar att låna böcker. Boklåneidén bygger på att vi tar med oss böcker vi läst och låter 

andra låna dem. Så ta med dig dina lästa böcker och låna en eller två olästa! 

Föreningen tar nu fram ett medlemskort. De flesta av mötesdeltagarna den 26/2 blev 

fotograferade av Peter Rehn. Vi återkommer när det gäller fotografering av övriga. 

Medlemskort som är färdiga kan hämtas vid baren i 3 Girls restaurang. Ett antal kort är redan 

färdiga att avhämtas. 

Nästa medlemsmöte hålls den 26 mars. Då informerar advokaten James Finch och två 

kollegor från firman Chavalit Finch & Partners i Hua Hin om olika frågor som är av intresse 

för fastighetsägande utlänningar. 

Vid pennan 

Lars Olof Fagerström 

 


