
 

Referat från möte med Svenskföreningen i Hua Hin 090423 
 
Säsongen sista arrangerade möte besöktes av 51 personer. Med tanke på att de 
flesta svenskar beger sig tillbaka till hemlandet så här års var det glädjande att 
så många kom. Likaså glädjande är att medlemsantalet fortsätter att öka och 
föreningen har nu 381 medlemmar. Inför aprilmötet hade 19 nya tillkommit. 
 
Gert Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna, varefter alla i lugn och ro kunde 
njuta av Peters förträffliga ärtsoppa och pannkakor. 
 
Dagen gäst Janeric Hogane från The Cabinet presenterade sig själv och 
företaget och kåserade på ett lättsamt sätt om hur det är att vara egen företagare 
i Thailand. Han kom till Thailand 1991 och blev ganska snabbt chef för ett 
möbelföretag i Bangkok. Efter några år tog han över företaget och har sedan 
utökat verksamheten med de färdig kökslösningar som nu The Cabinet 
producerar. 
Sedan blev det en frågestund där byggnationen i Hua Hin diskuterades.  
Utvecklingen har efter flera års uppgång nu stannat upp. Det byggs dock 
fortfarande nya områden i Hua Hin och Janeric tror, trots den pågående 
ekonomiska krisen, att framtiden för Thailand och speciellt Hua Hin är positiv.  
Han menar att den pågående krisen förvisso är allvarlig, men inte så allvarlig 
som den var 1997. 
Vid husköp menar Janeric att det är viktigt att kolla projektören och hans företag 
– om möjligt få referenser från andra och även titta på tidigare byggnation han 
gjort. 
 
Gäster vid förra mötet var juristbyrån Chavalit Finch & Partners. Informationen 
som gavs ledde till flera funderingar och frågor från medlemmarna. Speciellt 
uppgiften om att fastighetsskatt inte finns i Thailand skapade en viss förvirring.  
Många av medlemmarna uppger att de betalar husskatt, både de som har sitt 
”ägande ” genom bolagsbildning och de som har leasing.  
Ett förtydligande behövs. 
 
Beträffande planerade aktiviteter i föreningen finns det nu en flik på hemsidan 
där de efterhand läggs ut. Förutom Peters båttur med ”Life X” är det ingen av 
aktiviteterna som startar förrän till hösten.  
Nytt är en 4-dagars resa till Chan Mai/ Chang Rai/Gyllene Triangeln. Resan 
arrangeras via en liten resebyrå i Hua Hin som har fått goda rekommendationer 
av flera medlemmar i föreningen. Speciellt posivtit är att de har egna välutbildade 
guider som talar bra engelska. Mer information kommer på hemsidan. Resan 
kommer att göras i november när regnperioden är slut. 
 
Besök på Hua Hin Wine Yard kan arrangeras i oktober. 
 
 



 
 
Medlemmarna påminns om biblioteket och att där nu finns böcker att låna – mot 
att man själv tar med och lämnar böcker. Vidare att ständigt kolla vår hemsida. 
Där kommer det undan för undan att läggas in ny information. 
En vädjan till alla att ta med vanliga gula ärtor. Det kommer att behövas under 
den kommande höstperioden. 
 
Gert Andersson redovisar föreningens ekonomi. Det kommer att bli en översyn 
av ”ärtsoppsprojektet”. Inte så att ärtseveringen kommer att upphöra. Nej, vi 
måste kunna erbjuda alternativ för de medlemmar som av olika anledningar inte 
gillar ärtsoppa och pannkakor.  
 
Under sommarmånaderna maj – augusti blir det inget planerat program på 
mötena. Medlemmarna inbjds till ”mingelträffar” i stället sista torsdagen i 
månaden. Peter kommer att fortsätta servera ärtsoppa till de som önskar, men 
då måste man som vanligt anmäla det via hemsidan två dagar i förväg. Ärtorna 
måste läggas i blöt så den framförhållningen är nödvändig. 
 
 
Margareta 
 
 
 


