Skype är nu anslutet till skolan
i Gammalsvenskby!
Den 24 oktober 2009 träffades Svenskbyföreningens medlemmar på Gotland i Svenskbygården för
traditionell höstfest.
Då invigdes det radiolänkade bredbandet till skolan. Förbindelsen har möjliggjorts tack vare
Högbyskolans ”Operation Dagsverk” som genomfördes i maj i år. Eleverna arbetade ihop drygt
26000 Kr som nu har använts till att med radiolänk installera ett fullt fungerande bredband i skolan.
På plats i Svenskbyn samtalade vi med Borgmästaren Alexander Ermolenko, Rektorn Valentin,
Viktor Buskas och Idrottsläraren Viktor Shibika.
På plats i Roma var ca 80 personer varav många passade på att samtala ”face-to-face” med vänner
och släktingar i Byn. Offattbart för många.
På höstfesten pratade ”borgmästare” Lars Thomsson, Svenskbyföreningens ordförande Birgitta
Utas, Högbyskolans rektor Päivi Oliv och läraren Maciej Onoszko, skolans gamla svensklärare
Christina Sturén, kyrkoherdarna Staffan Beijer och Karl-Erik Tysk, många av Viktor Buskas
släktingar på Gotland samt Melitas systerdotterdotter Ala. Alla var mäktigt imponerade av tekniken.
Nedan följer några Skypeadresser:
lia_1973
Alexandr Lemeshchuk
alex_1994.07@mail.ru
Zmiivka_School@i.ua
Under skoltid är datorerna i gång hela tiden men därmed inte sagt att just den ni vill tala
med finns där. Svenskundervisningen äger rum Tisdagar och Torsdagar kl 14.00 – 15.30
svensk tid.
Det går dock bra att skicka ett SMS och göra upp en tid med vem som helst.
Jag har inte allas mobilnummer men man kan ju alltid SMSa via någon som har mobil.

Skolans, Viktors S, Lilja Malmas och Larisas e-mailadresser följer liksom några mobilnummer:
Zmiivka_School@i.ua
vic.sh.v@bigmir.net
Mobil +380669111925
beleis@bigmir.net
Mobil +380957460842
Lilja Malmas
Mobil +380508262488
Alexander Ermolenko
Mobil +380951311737

Nu hoppas vi på att kontakterna med Gammalsvenskby skall bli mer regelbundna och framför allt
mycket lättare.
Lycka till med ”Skypandet”! Ta nu möjligheten att få direktkontakt med Gammalsvenskby. Under
tisdagar och torsdagar uppkopplad 14.00-15.30. Vilken möjlighet.

Har Ni frågor kring detta kan Ni kontakta:
Lolo Sturén
Fröjel Alstäde 167
62355 KLINTEHAMN
Tel: +46 498 244100
Mobil +46 707 984100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utdrag ur Sveriges Radios hemsida om det inträffade:
Svenskbybor inviger webb-kontakt
När föreningen Svenskbyborna har höstfest i den 24 oktober kommer en ny förbindelse mellan
Gotland och Gammalsvenskby i Ukraina att invigas. Tack vare bredband i svenskbyn är en
dataförbindelse med skype och webb-kameror nu möjlig.
Bredbandet och datasatsningen har gått att genomföra, bland annat för att elever på
Högbyskolan i Hemse haft en "solidaritetsdag" där intjänade dagsverkespengar gick till byn.
Under höstfesten i Svenskbygården i Roma invigs dator-kontakten - med borgmästaren
Alexander Jermolenko på plats framför webbkamerorna i skolan i Gammalsvenskby och lärare
från Högbyskolan på plats i Roma, liksom gammalsvenskbyättlingen, kommunalrådet Lars
Thomsson.
Bredbandet i Gammalsvenskby har förbundits med radiolänk till företaget Chumaks
datasystem. Gotlänningen Lolo Sturén, vars son är vd för Chumak, har engagerat sig för
människorna och utvecklingen i Gammalsvenskby. Han säger att det är "unikt i Ukraina att en
bondby på vischan har fullt fungerande bredband". De har fått en motorväg ut i världen, tycker
Lolo Sturén.

