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Statsägda fastigheter till salu – varför?
Onsdagen den 30.5 kl 16.30 ordnas ett info- och diskussionstillfälle i Senaatti-kiinteistöts
lokalitetet Sörnäs, Fågelviksgränd 4 A (Lintulahdenkuja 4 A) om orsaken till försäljning av ett antal
av staten ägda fastigheter.
Många av våra medlemmar har förundrat sig över statens iver att sälja bort sina fastigheter, bland
dem flere värdefulla, historisk betydelsefulla byggnader. Som ett exempel må här nämnas
Marmorpalatset som Helsingfors-Samfundet besökte i våras. Man har ställt frågan Vad kommer
att säljas och Varför. Bl. a dessa frågor kommer att bli besvarade vid vårt infotillfälle.

Senaatti-kiinteistöts operativa chef, arkitekt Juha Lemström presenterar företagets verksamhet,
dess målsättningar samt berättar om fastigheter som kommer att avyttras.
Efter detta anförande ges tillfälle till fri diskussion och frågor. Infotillfället är öppet för
allmänheten.
Senaatti-kiinteistöt ansvarar för statens fastigheter samt för deras effektiva och ändamålsenliga
användning. På företagets ansvar är också att sköta om försäljningen av sådana fastigheter som
inte längre nyttjas av staten.
Välkommen med för att lyssna och diskutera!
Adressen är:
Senaatti-kiinteistöts huvudkontor, Fågelviksgränd 4 A (Lintulahdenkuja 4A), Sörnäs.
Spårvagnar nr 6 och 7 går längs Tavastvägen. Stig av vid Aspnäs (Haapaniemi) hållplats.
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Helsingfors-dagens bokförsäljning tisdag 12.6 kl 12 -17
På initiativ av Helsingfors-Samfundet har Helsingfors-dagen firats
alltsedan 1950-talet. I år firas dagen tisdagen 12.6. Vi ställer upp
ett eget bokförsäljningsbord framför rest. Kosmos, Kalevagatan 3.
Kom och bekanta dig med samfundets egna publikationer, böcker
med Helsingfors-perspektiv såväl i nutid som historiskt intressanta.
Obs! Endast kontantbetalning.
Här träffar du också samfundets styrelsemedlemmar.
Kom gärna med tankar och idéer.
Väl mött på Helsingfors-dagen!

Årsmötet hölls i Riksarkivet 25.4 där festföredraget i år hölls av Estlands
ambassadör Markus Laidre som i sommar kommar att lämna sin post i Finland.

Med önskan om en skön sommar!
Martti Helminen
ordförande

Katja Tikka
verksamhetsledare
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