
En julhälsning från Bosse Ahlnäs julen 2010
till 

Jag är nu pensionär på heltid. Fortfarande har jag många bollar i luften 
samtidigt. Guideuppdragen på Åland har mera övergått till reseledar-
uppdrag. Samma grupper som jag tidigare guidat på Åland har jag i 
sommar lotsat fram längs Postvägen från Åbo över Åland till Stockholm 
och längs Kungsvägen från Åbo till Vaalimaa vid gränsen till Ryssland.

Då jag bodde i Iniö fick jag vänja mig vid isvägar. På Åland har vi inte haft 
några ordentliga isvägar sedan år 2003, så jag har nu i vinter åkt på
isvägar till Ormsö, Dagö, Ösel, och Kihnu från fastlandet i Estland. 
Midsommar firade jag också på ön Kihnu i Rigabukten 10 km utanför 
Estland, där ännu traditioner, kultur och nostalgi lever kvar. 

Tallink-Silja har haft förmånliga kryssningar från Stockholm till Riga, Tallinn 
och Helsingfors för 10 – 20 euro hela hytten så jag har utnyttjat dessa 
erbjudanden ett tiotal gånger och njutit av de guidade vandringarna i gamla 
stan i Riga och Tallinn. Också på en förmånlig kryssning på den nya linjen 
mellan Helsingfors och St.Petersburg har jag hunnit med. Ombord på
färjorna har jag sedan jobbat med min dator med en dokumentation om 
busstrafiken i Väståboland som skall bli färdig till bussbolaget Ab 
Skärgårdsvägens 60 års jubileum år 2011.

Scoutverksamheten ligger litet vilande för tillfället liksom 
amatörradiohobbyn. Men i scouternas radiojamboree deltog jag från 
stationen OH0SUF efter en paus på över 10 år. Det var trevligt att träffa 
många gamla radioamatör- och scoutvänner. 

Och inom bussektorn är jag webbmaster för bussbolaget Röde Orms 
hemsida. Röde Orm kör i Mariehamns stad och inga passageraravgifter 
har uppburits under de senaste 10 åren.

Jag ber att få önska alla kära släktingar, vänner och bekanta 
God Jul och Allt Gott under år 2011.

Bosse Ahlnäs

bosse.ahlnas(at)aland.net
http://home.aland.net/bosse

tel. 0400 537131 (fyller år 29.1. om du vill sända ett mess)

På väg med svävare till Kihnu den 
4 mars 2010 

Seffers hembygdsgård i Vårdö i vinterskrud 
den 11 januari 2010

Den 16 maj 2010 åkte jag med nostalgisk 
spårvagn med öppen släpvagn.


