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�  Man kan nog undra hur 
hästarna på Sleipner mår. Var 
där med ett gäng och såg hur 
de piskade en rakt i ansiktet. 
Det är helt förbjudet i Sveri-
ge! Tänk på hur ni behandlar 
hästarna. Bara för att en varit 
stygg ska den inte ha smäll i 
ansiktet! H. Arg tjej!

  Sleipner Ridklubbs chef 
Mia Andersson svarar: – På 
grund av att messet inte inne-
håller närmare information, 
önskar vi att messaren tar kon-
takt med oss om något hänt. 
Jag har svårt att tänka mig att 
någon slagit en häst i ansiktet, 
det är absolut inte något som 
vi godkänner. Red.

�  Finns det några små kom-
pisar att leka med i Kungsö? 
Emilia snart 3 år.

�  Gällande gänsare och tröja, 
så är gänsare tunn stickad trö-
ja, tröja är vilken typ av tröja 
som helst och kofta är öppen 
fram. Blus är en damskjorta. 
Allt annat är fel :-). 040.

�  Tack till all personal på 
akuten i dag (söndag) för ut-
omordentlig service! H: Limp 
bizkit.

�  Till dig i den vita camaron 
på godbyrakan i lördags. Det 
var synd att den där gråa au-
din kom i vägen. Även om jag 
inte skulle haft en suck ifall du 
hade eldat på så var det ändå 
rätt så roligt där ett tag. Vin-
röda escorten.

�  Kommissarie Jan Nordin, 
alltid snygg på bild i tidningen. 
Ojoj, skulle va nåt...! 040.

�  Nu måste jag nog klaga på 
volymen på Dinos! Nog ska 
man höra vad man tänker fast 
Thailand spelar! Hur är det 
med decibelgränsen där rik-
tigt?? Med ovänliga hälsning-
ar En hes lokero suput.

�  Här betalar man extra ännu 
för att få se fi nska kanalerna 
och så är YLE tvåan tyst hela 
lördagskvällen. Inte ett ljud 
hördes. 040.

�  Braaa MCA! SVT1 och 
TV4 borta samtidigt en lör-
dag kl. 22! Ni får reprisera 
Messiah i den annars onödiga 
lokalkanalen! Byte till satellit-
mottagare är nära! 040.

�  HEJ sudden! Ska vi hång-
la!? 040.

�  Jag har ont i pungen. 040.

�  ”Cheroke 4 ewer”, vad är 
en ”madzda”? 0457.

�  Nog var det mera känsla i 
bussarna förr, både exteriört 
och interiört. Vackra former 
med mycket lister och krom. 
Underbart motorljud med 
mellangas. Vibbrationer och 
klonk när växeln gick i. Utan-
för blårök. Man var ett med 
bussen. ”Nostalgikern”.

�  Menar ni att Kim, Fixe, 
Rikard och Jon skulle vara 
fi nast i KHS? Titta runt om-
kring dej i så fall. Du har nog 
inte sett så många killar där 
ännu låter det som. Se efter 
Fredric/Sjöwall, Emil, Os-
car, Tord, Rickard Lunden, 
Ted, det fi nns massor! Öpp-
na ögonen tjejer en massa 
snygga singlar! Framför allt 
snälla singlar..=). 040.

�  Kopp kaffe, smörgås och 
ett glas juice. Sätta sej vid da-
torn och läsa Nyan. Kan dagen 
börja bättre? ”Nöjd”.

�  Smal som en sticka, klum-
pig som en Turanusaurus Rex. 
Hur många kan skryta med 
det;)?! ”Hö, hö”.

�  Glasskiosken vid La Strada 
borde skaffa mer personal! 
Skulle ha vårens första mjuk-
glass efter att ha längtat i fl era 
timmar. Och vad möts man 
av?! Jo en handskriven lapp 
”På lunch.Strax tillbaka”! Du 
kan ju skriva då NÄR du är 
tillbaka så folk vet hur länge 
dom ska vänta. Tyvärr fi nns 
det ju inte så många andra att 
välja på ännu! ”Inte er kund 
mera!”.

�  Tänk LS huvudman för sjö-
högskolan, men egen personal 
saknar sjömanskap, kan inte 
ens ankra. Sjöfartsreklam?? 
040.

�  Nu är det så att hyresgäs-
terna vid Skönvik har fått 
högre hyra med 10€/mån. 
på grund av den nya sophan-
teringen. Men vid fråga till 
ansvariga om när sorterings-
kärl och annat ska fi nnas till 
hands vid fastigheterna fås 
inget svar!? Vill börja sor-
tera nu! 040.

�  Halloj .. hipp hopp. Du 
mörkhåriga tjejen med dom 
vackra ögonen och pippilot-
tor i håret som sitter i kassan 
på Citylivs. Är du singel???? 
’Stamkund’.

�  Till dig som klagar på 
den stora gröna taxin på 
lemlandsvägen, berätta vil-
ken bil du menar. Det fi nns 
nämligen fl era stycken gröna 
stora. MVH Söderby Taxi, 
med stor grön bil.

�  Visste inte gänget på fär-
jan att det vid långvarigt 
högtryck är sydgående ström 
i Prästö sund? 0457.

�  Tack till killarna på Bil-
macken för god service. As-
conan.

�  Synd om fi nska folket som 
har så dåligt självförtroende 
att dom inte vågar tro på 
Lordi i ESC. Nu vet vi att 
också att andra än tomten 
fi nns i Rovaniemi. Mvh Heja 
Lordi.

�  Slut av och tjata på Suomi, 
ta och kör som han smidigt 
och vänlig gest släpper nån 
förbi. Flera kan som du för-
söka bli trevligare i trafi ken. 
Mvh Bekant till Suomi.

�  Dieselråttan... Är torr bak-
om öronen och har lastbilskör-
kort. Helt enkelt en kille i sina 
bästa år. ”Kalla fakta”.

�  Har vajerfärjor inte kom-
pass? 0457.

�  Spritn skall stavas spritn 
& inte spriten! Spritn lilla 
vän nu far vi till notuddn . 
Risto tyka jak göra pra jobb. 
0457.

�  Experten, är det inte ty-
piskt, en kille har blivit sårad 
och du måste vinkla det så 
det blir hans fel. En nyhet 
för dig, män har också käns-
lor. Deez.

�  Vilka var de två snygga 
killarna i budbilsservicebi-
len, vid Savoy kl. halv ett i 
fredags? 0457.

�  ”En som älskar djur”, 

bara i Lovisa, som är lika 
stort som Mariehamn, har 
9 rastplatser till hundar runt 
stan. En del till och med de-
lat till stora och små hundar. 
Samma med alla orter på 
fastlandet. Konstigt att det 
fi nns inte här, eller har jag 
inte hittat dom? ”Strutsen”.

�  Heja Suomi. Du har all-
deles rätt... Ålänningar kan 
inte köra bil :-) ! ”Jag”.

�  Vårens vackraste blom-
mor går till Solveig för hen-
nes trevliga fest, goda mat 
och dryck! Hälsn Vi som var 
där!

�  Jag tycker det skulle se 
trevligt ut med tanter som 
ligger i odlingar. Vad månne 
de kunde göra? Sola sig? 
Rensa ogräs? Varför inte? 
040.

�  Töftöfärjan, vad kräver 
LS för behörighet av föra-
ren, då inte ens 2 klarade 3 
minuters överfarten. LS ut-
sätter pass för livsfaror på 
grund av mopedbehörighet 
.GPS – ha, ha. 040.

�  Pekka Lyyski! Du hittar 
inte på några bättre bortför-
klaringar. Inga yttrar? Den 
du har då, som fi ck börja på 
bänken då? Är inte han en 
ytter? Avgå Lyyski, det fi nns 
bättre tränare än du. Typ i 
korpen. Ner med Lyyski.

�  Mopar 426 hemi regerar! 
Kowalski!

�  Falsk marknadsföring? 
Den klassiska rökkasenapen 
fi nns vad jag vet bara där den 
ska fi nnas. Alltså Rökka ki-
osken. En som vet.

�  Våra ungdomar i dag är 
komiska. Bryr man sig om 
hur det går för dom typ sko-
la, kompisar, fritidsintressen. 
Får man till svar ids inte bry 
dig. Varför frågar du? Bryr 
man sig inte om att fråga 
får man höra. Du bryr dig ju 
ändå inte. Undra på att man 
blir fundersam, förvirrad och 
blåst. Mamma Mu!!

�  ”Magistern”, tack! Rättstav-
ning har alltid varit mitt trumf-
kort, men är man 70 plus kan-
ske man ”fl ippar ur” ibland. 
Men tack, som sagt! 0457.

�  Tittade just på tv:n om ett 
reportage om humanistisk 
medicin... undrar om ÅHS 
har den medicinen med alla 
försämringar inom vården?? 
040.

�  Jeanette och Malin ni är 
dom fi naste vännerna som 
fi nns (; Alskar er och kom-
mer aldrig att lämna er. 
<3<3 Sofi a ;D

�  Björn Ekblom, hur är det 
skall det inte vara skolad per-
sonal på bryggan när den är 
utan vajer. Den har gått utan 
vajer i minst 1 vecka men det 
är väl ingen fara så länge vi 
skattebetalare betalar. 0457.

�  AAAH! Vilket fågelpara-
dis! Hit återkommer jag med 
hela släkten nästa år! Mvh 
G. Uding leg. Sjfgl.

�  Är Sanna i 8b i GHS sing-
el? 0457.

�  Angående köerna på 
Kantarellen: Ska jag räkna 
de gånger jag vänt i dörren 
då jag sett de där köerna så 
räcker inte mina fi ngrar till. 
Och jag tror visst jag har 
tio... 040.
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 Tekniken har redan visat sig 
fungera, men de investeringar 
på över 400 miljoner euro som 
krävs för ett täckande bred-
bandsnät med tillräcklig kapaci-
tet är en broms. Dessutom kan 
utvecklingen bromsas av upp-
hovsrättsliga frågor.

Omkring 15 procent av hus-
hållen i Finland har i dag bered-
skap för IPTV, eller bredbands-
tv som det också kallas. Det 

fi nns dock alltjämt endast högst 
några tusen användare.

Eftersom det saknas standar-
der på området blir kompati-
bilitetsproblem ytterligare en 
begränsning. Dessutom väntas 
apparaturen förbli dyr.

Driver på
IPTV har enligt rapporten 
många fördelar som driver på 
den tekniska utvecklingen.

Bredbands-tv kan bjuda på 
mer innehåll än andra distribu-
tionskanaler för digital tv. Anta-
let kanaler är i princip obegrän-
sat till skillnad från satellit-tv 
och markbaserad tv.

På mobilen
IPTV-sändningar kan, förutom 
via tv-apparater, ses via mobilen 
eller en bärbar dator. Fördelen 

med IPTV är att tekniken kan 
erbjuda ett bredare utbud av 
tjänster än övriga digitala distri-
butionskanaler. IPTV är därtill 
dubbelriktad vilket ger nya möj-
ligheter för interaktivitet med 
yttervärlden.

De produkter operatörerna 
skapar gör IPTV vanligare. 
Operatörerna erbjuder data-, 
samtals- och tv-tjänster i samma 
paket, vilket gör det möjligt 
att erbjuda kunderna billigare 
tjänster.

På Åland är det Ålcom som 
tillhandahåller IP-tv för de kun-
der som har bredband.

För närvarande är Hongkong, 
Frankrike, Italien och USA de 
ledande länderna i fråga om 
IPTV. Enligt rapporten väntas 
Kina och USA i framtiden vara 
de ledande länderna. (FNB)

Få i Finland ser på IPTV

Går långsamt. Tv-.tittande via bredband har framtiden för sig, men det går långsamt 
på grund av dåligt utbyggt bredbandsnät. På Åland är det Ålcom som kan erbjuda så kall-
lad IPTV. Dessutom kör man ett pilotprojekt med svenska företag som gör att man kan gå 
tillbaka och se på gamla tv-program.

Tv-tittande via bredbands-
nätet har inte ännu slagit 
igenom på bred front.

I en utredning som kom-
munikationsministeriet 
låtit göra uppskattas att 
omkring tio procent av 
hushållen tittar på tv via 
bredbandsnätet, eller IPTV, 
inom fem år.

Riksnytt

En höjning av minimiskatten 
skulle också ge Finland bättre 
möjligheter att höja alkohol-
skatten, annars fi nns det en 
risk för att importen av alkohol 
ökar.

Däremot kommer Finland 
inte att försöka få till stånd en 
minimiskatt för vin eftersom 
länderna med en riklig vinpro-
duktion aldrig skulle godkänna 
det.

– Vinet är en så känslig fråga, 
och vin är inget problem för oss. 
Problemet är den utbredda pri-
vatimporten av starksprit och 
öl, säger Heinäluoma.

Men en höjning av skatten på 
starksprit får stöd också utanför 
Norden och är därför genom-
förbar.

Heinäluoma utlovar inga 
sänkningar i bränslebeskatt-
ningen trots att priset på olja är 
rekordhögt. Enligt honom skul-
le det vara en signal till mark-
naderna att det går att genom-
föra nya prishöjningar. Enligt 
honom är EU:s fi nansministrar 
helt ense om att bränsleskatten 
inte ska sänkas.

Goda resultat
I övrigt kommer Finlands pe-
riod som ordförandeland att 
domineras av löpande ärenden. 
Att stödja tillväxtpolitiken och 
sysselsättningen hör till de mest 
centrala frågorna.

Enligt Heinäluoma ser den 
ekonomiska situationen nu 
bättre ut för hela Europas del. 
Den nya tyska regeringen har 
uppnått goda resultat och det är 
igen positiva tecken i luften.

– Man ser tydligt att den tyska 
regeringen lyckats vinna åt sig 
förtroende, både inrikes och ut-
omlands.

Stabilitets- och tillväxtpakten 

följs nu bättre än under den 
förra regeringens tid.

– Kriterierna tas nu på klart 
större allvar än för ett halv år 
sedan då jag första gången satt 
på möte i de här kretsarna. Man 
har nu bundit sig starkare vid att 
alla länder sköter sin andel och 
sätter ekonomin i skick.

Under Finlands period ska 
man också ta ställning till ett ut-
vidgande av euroområdet. Kan-
didater till nya euroländer från 
nästa årsskifte är Slovenien och 
Litauen, sedan Estland kommit 
fram till att landet inte får bukt 
med infl ationen.

Heinäluoma hoppas att det 
bara blir ett ettårigt uppskov för 
Estlands del.

– Naturligtvis hade jag hop-
pats på att Estland kunnat ta 
euron i bruk. Det skulle ha 
gjort gott för de fi nansiella re-
lationerna mellan Finland och 
Estland, och naturligtvis ock-
så underlättat det ömsesidiga 
umgänget för medborgarnas 
del. (FNB)

Driver på för högre spritskatt i EU
HELSINGFORS. Finland 
kommer som EU-ordföran-
de att driva på att minimis-
katten för starksprit och öl 
höjs, säger fi nansminister 
Eero Heinäluoma (sdp) i 
en intervju för FNB.

� Det är inte bara huvudstads-
regionen som lider av dålig 
luft. I hela södra Finland och 
speciellt i närheten av gränsen 
till Ryssland går folk omkring 
och nyser, hostar och torkar 
rinnande ögon. Det beror på 
småpartiklar som har kom-
mit med vinden från Ryssland 
och Baltikum samt vägdamm i 

kombination med torrt väder.
En tröst i lidandet är att det 

inte speciellt ofta förekommer 
så här långvariga torra perioder 
med luftströmmar från samma 
riktning.

– Situationen kan förbättras 
för en stund under de närmaste 
dagarna om väderprognoserna 
håller, lovar specialforskare Ari 
Karppinen vid Meteorologiska 
institutet försiktigt.

Han tillägger att den ökade 
förekomsten av småpartiklar 

är ett gemensamt problem för 
hela södra Finland. Utsläpp 
från bränder kommer från så 
stora områden i Ryssland och 
Baltikum att de märks inte bara 
vid östgränsen utan i hela södra 
Finland.

Situationen är bättre på väst-
kusten. Utsläppen från öst har 
redan spätts ut och luftström-
marna har fört dem i andra rikt-
ningarna. Inte heller norra Fin-
land har nåtts av dessa utsläpp. 
(FNB)

Dålig luft
från Ryssland


