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SPORT. Ålands Daniel ”Daja” Sjölund får beröm från 
många håll och kanter efter sitt landslagsinhopp i 2–1-
segern mot Kazakstan i EM-kvalet i onsdags. Assiste-
rande förbundskaptenen Jyrki Heliskoski säger så här:

– Han spelade riktigt bra, på den senaste tiden har 
han gått till att bli en viktig spelare i Djurgården där han 
fått mycket speltid och det märks. Han är i bra skick, har 
bra speluppfattning och det märks på plan att han vet 
vad som ska göras. SIDAN 27

Ledare lovordar
Daniel Sjölund

kultur 10
Kriget kastar sin skugga över 
Mariehamn i tredje delen av Sten-
Erik Abrahamssons romansvit. 
Recension på kulturen.

nöje 28 nöje 29
Camilla Wikstrand i 
Hammarland är ledare 
för en framgångsrik 
klan.

Innan hon åkte till Budapest 
hann Elin Sundblom, 19 år 
från Mariehamn, ställa upp i 
Frågelådan.

nyheter 4
Efter mer än ett halvår har 
Börge Jansson vid JLL 
Service fått tillbaka sin 
försvunna uthyrningsbil.

NYHETER. I våras fanns det tan-
kar i Sverige på att rädda Östersjön 
från syrefria bottnar genom stora 
syreverk som syresätter vattnet.

I går sade landskapsregeringen 
ja till att bevilja pengar  – högst 
150.000 euro – till just ett sådant 
projekt, fast förstås i mindre skala.

Ålands teknologicentrum och 
Ålands fi skodlarförening står bak-
om ansökan om att bygga och testa 
ett syreverk som drivs med vågen-
ergi och som placeras vid en öppet 
belägen fi skodling. Från syreverket 
leds det syrerika vattnet till en inre 
fi skodling. Tanken är att om bot-

tenvattnet hålls syresatt så mins-
kar läckaget av näringsämnen från 
bottensedimentet.

– Troligen placeras syreverket vid 
Flisö fi sk i Föglö, säger Olof Karls-
son.

Han betecknar bidraget som ”i 
högsta grad riskkapital” – ingen 
kan ännu veta vad det ger för mil-
jöeffekt.

– Men läget är sådant nu att det 
behövs nya idéer.

EU står för 25 procent av bidra-
get och landskapet för resten.

SIDAN 8

150.000 euro i ”riskkapital”

Nytt projekt
för att rädda 
vårt vatten

FOLK. Äventyraren Petter Ekman i Mariehamn har nått 
ännu ett mål: att göra en mollbergare, ett hopp med volt, 
från Färjsundbron.

I onsdags klarades det av – utan problem.

– Jag fokuserade, bestämde mig för att det skulle gå 
bra, och körde iväg. Hoppet gick strålande, inga pro-
blem överhuvudtaget, säger Petter.

SIDAN 5

Voltar från Färjsundsbron
 Foto: PRIVAT

NYHETER. I går kväll körde en båt 
i diket väster om Svibybro!

Jo, det är faktiskt sant. Lars-Erik 
Danielsson hade just varit och häm-
tat motorbåten från verkstaden när 
trailern lossade från dragkroken. 

Båten, en TG Marin, rullade ner 
i diket. 

– Jag tog en titt i backspegeln och 
såg båten köra bredvid bilen, säger, 
säger Lars-Erik Danielsson.

SIDAN 4

Båt körde i diket

Inga lite på grund. Lars-Erik Danielsson med sin motorbåt. 
 Foto: JONAS EDSVIK
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Lokalt producerade valnötter 
är uppenbarligen inte så ovan-
ligt som det lät när Nya Ålands 
miljöredaktör först fi ck tipset, 
något som vi berättade om i tis-
dagens tidning.

Efter artikeln hörde Jerker 
Söderlund från Sund Strömbol-
stad av sig.

– Jag har två träd på min tomt 
i Strömbolstad, ett stort och 
ett mindre. De är planterade 
1989 med nötter från ett träd 
på Ålandsvägen. Det trädet lär 
ha planterats till Ålandsutställ-
ningen 1956, berättade han.

Norra kobetet
Gunnar Granlund, fastighets-
ansvarig vid Alandiabolagen, 
vet ganska mycket om valnöt-
strädet som är ännu äldre än 
Jerker Söderlund trott.

– Det planterades redan till 

Ålandsutställningen 1936.
På granntomten, Ålands-

vägen 27 som ägs av Tor-Olof 
Styrström, växer ytterligare två 
valnötsträd som också plantera-
des till Ålandsutställningen.

På den tiden gick stadsdelen 
under benämningen ”norra ko-
betet” och var utställningsom-
råde för Ålandsutställningen. 
Tanken var att visa upp det ty-
piskt åländska för omvärlden, 
men hur valnötsträd ansågs 
passa in i den bilden har Nya 

Åland inte lyckats få reda på. 
Kanske var det helt enkelt bara 
så att man ville visa att Ålands 
varma och långa höstar erbju-
der ett gynnsamt klimat också 
för ädla träd.

I början av 2000-talet köpte 
Alandiabolagen tomten och hu-
set vid Ålandsvägen 29.

– Vi visste att valnötsträdet 
växte på tomten och vi ville gär-
na spara det. Det har vi också 
gjort, säger Gunnar Granlund 
som hoppas att trädet får till-

räckligt mycket vatten trots att 
det har ganska mycket asfaltyta 
runt sig.

Angripet av röta
Tyvärr har en tidigare, felaktig 
beskärning lett till att trädet del-
vis har angripits av röta.

– Vi har anlitat fi rman Träd-
gårdsmästarna som ska vara 
lite skyddslingar för trädet och 
vårda det på bästa sätt. Tyvärr 
är det ingen som tar hand om 
frukterna, så om det fi nns något 
att plocka så är det fritt fram.

Men då ska man vara försik-
tig och inte bryta av kvistar eller 
annars göra åverkan på trädet.

Fritt fram är det också att 
plocka nötter för vidareodling 
på Ålandsvägen 27, säger Tor-
Olof Styrström.

– De gror så fort man sätter 
dem i marken, säger han som 
också vet berätta att ovanliga 
björkar och en gran planterades 
till utställningen.

Bland andra har Hasse Holm-
ström, med skeppsbyggeri i Sjö-
kvarteret, planterat valnötsträd 
både intill verkstaden och på 
Björkö med frön från Ålands-
vägen.

MCA:s vd Ove Andersson 

bor i huset vid Ålandsvägen 29. 
Han hade ingen aning om val-
nötsträdets existens.

– Säger du det? Det var inte 
illa. Tack för tipset, säger han 
och berättar att dottern Alice 

är den enda som plockat de li-
meliknande frukterna och lekt 
med dem.
  ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax
tfn 528 450

Har stått pall sedan 1936
Tre valnötsträd växer vid Ålandsvägen 27 och 29

1936. Det stora valnötsträdet på Alandiabolagens granntomt plan-
terades till Ålandsutställningen 1936.  Foto: ERKKI SANTAMALA

På gården till Ålandsvä-
gen  27 och 29, strax norr 
om Alandiabolagens hus, 
växer tre valnötsträd som 
uppenbarligen har avkom-
mor på olika håll i land-
skapet.

Träden planterades till 
Ålandsutställningen 1936.

Avkomma. Det här valnötsträdet, och ytterligare ett, plantera-
des 1989 i Brändbolstad i Sund. Nöten kom från ”moderträdet” på 
Ålandsvägen.  Foto: JERKER SÖDERLUND
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Å andra sidan var det heller 
ingen lätt uppgift som myndig-
heterna ställdes inför när ett 
klagomål mot vissa personer 
vid Ålands polismyndighet re-
gistrerades vid länsstyrelsen i 
Åbo i december 2004. Den som 
klagade misstänkte att perso-
nerna hade tagit emot mutor.

– Problemet var att klago-
målet var så ospecifi cerat att 
det var svårt att undersöka 
ärendet. Det var det som gjor-
de att det dröjde så länge, för-
klarar justitieombudsmannens 
sekreterare Mikko Sarja som 
föredrog ärendet inför JO.

Till slut var det åklagaren 
i Helsingfors härad som för-
sökte få utredningen att gå 
framåt. Åklagaren tog kon-
takt med den klagande för 
att få mera information, men 
det ville han eller hon inte ge. 
Därför stannade utredningen 
av igen.

Orsaken till att det var 
häradsåklagaren i Helsing-
fors som fi ck ärendet på sitt 
bord var att ärenden som rör 
Ålands polisdistrikt inte kan 
utredas av polisen på Åland.

”Helt oacceptabel”
Trots det kom alltså JO fram 
till att behandlingen av ären-
det var ”helt oacceptabel”. 
Mikko Sarja förklarar varför:

– När någon gör en brotts-
anmälan till en myndighet – i 
det här fallet var det till läns-
styrelsen – så måste ett beslut 
fattas om ärendet ska utredas 
eller inte. Det gäller alla an-
mälningar. Nu blev det så att 
ärendet bollades mellan myn-
digheterna. Det är inte god 
förvaltningssed att en anmä-
lan överförs mellan myndig-
heterna så många gånger.

– Ärendet var komplicerat 
också därför att alla myndig-

heter i riket inte känner till 
vem som ska utreda åländska 
ärenden.

Mikko Sarja påpekar att JO 
inte tog ställning till ärendet 
som sådant – om någon tagit 
emot mutor eller inte – efter-
som det inte var det som frå-
gan gällde.

Ärendet gällde uttryckli-
gen själva handläggningen 
och den tid som gått åt. JO-
kritiken riktar sig alltså inte 
mot Ålands polismyndighet 
utan mot polisavdelningen 
vid länsstyrelsen i Åbo, CKP 
i Åbo och häradsåklagaren i 
Helsingfors.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

”Den långa behandlingstiden var helt oacceptabel”

Mutmisstankar ledde
till hård kritik från JO

Muta? För nästan tre år sedan anmälde en eller fl era personer misstanke om att vissa personer inom Ålandspolisen hade gjort 
sig skyldiga till mutbrott. Men anmälan var otydlig och det gick inte att få mera upplysningar, och därför bolades ärendet mellan olika 
instanser – ett utdraget förfarande som nu har kritiserats av riksdagens justitieombudsman.  Foto: ERKKI SANTAMALA

En anmälan om misstänkt 
mutbrott inom Ålands 
polismyndighet har lett till 
en skarp prickning från 
riksdagens biträdande 
justitieombudsman Jukka 
Lindstedt.

Behandlingstiden har 
varit alltför lång, är slutsat-
sen.

� December 2004. Klago-
målet registreras hos länssty-
relsen i Åbo.
� Februari 2005. Ärendet 
förs över till CKP i Åbo, efter-
som det enligt länsstyrelsen 
visar drag av polisbrott.
� CKP skickar ärendet 
tillbaka till länsstyrelsen med 
motiveringen att ärendet inte 
hör till CKP.
� April 2005. Ärendet över-
förs till åklagaren i Helsing-
fors.
� Maj 2005. Ärendet kom-
mer in till åklagarämbetet.

� Juli 2005. Polisen i Åbo 
övertar ansvaret för utred-
ningen.
� Oktober 2005. Klagan-
dena kritiserar länsstyrelsen 
i Åbo för att utredningen har 
dragit ut på tiden.
� November 2005. Åklaga-
ren förordnas till utredningsle-
dare och kommissarie utses. 
Kommissarien registrerar 
anmälan.
� Januari 2006. Åklaga-
ren ber den som klagat att 
komplettera sin begäran om 
utredning.

� Februari 2006. Klagan-
dena lämnar in en komplette-
ring men den anses inte vara 
tillräcklig. Åklagaren försöker 
få mera information direkt av 
den som klagat, utan resultat.
� Augusti 2006. Åklagaren 
beslutar att förundersökning 
inte ska inledas.
� 2007. Justitieombudsman-
nen beslutar att meddela 
Åbopolisen, CKP i Åbo och 
häradsåklagaren i Helsing-
fors att deras förfarande varit 
felaktigt och att behandlingsti-
den var alltför lång.

Bakgrund/JO-kritik

� Det nya lokal-tv-bolaget 
Ålands24:s anhållan om att 
få sända lokala tv-nyheter via 
Ålandssändaren i Smedsböle 
bordlades i går av Ålands ra-
dio och tv:s styrelse.

– Vi vill ytterligare utreda 
vilka programtider det blir 
fråga om och sedan också 
tekniska frågor, säger vd Pia 
Rothberg-Olofsson.

Efter att Åland24, där Nya 
Åland är delägare, offentlig-
gjorde sina tv-planer, har nu 
också Tidningen Åland och 
TV Åland bägge anmält sitt 
intresse av att få sända tv i 
Smedsbölesändarens Ålands-
kanal.

– Vi vill titta på sändningsti-
derna så att det blir en rättvis 
fördelning, säger Pia Roth-
berg-Olofsson.

Frågan tas upp av styrelsen 
igen på fredag nästa vecka. 
(uw)

Ålands radio
bordlade
tv-anhållan

� Landskapsregeringen har 
beslutat utreda om man ska 
bilda ett skilt bolag för sändar-
stationen i Smedsböle, som i 
dag tillhör Ålands radio och 
tv. Ett skilt distributionsbolag 
för tv-sändningar är en god 
idé, tycker alla i landskapsre-
geringen utom ansvariga mi-
nistern Runar Karlsson (c).

– Det är jag mot resten. För 
dagen fi nns inget problem för 
den som vill sända lokal-tv på 
Åland.

Runar Karlsson befarar att 
det kan bli dyrare med ett skilt 
distributionsbolag. Han berät-
tar att det nu fi nns en kanal 
ledig i sändaren och att man 
med mycket små investeringar 
kan få ytterligare en ledig ka-
nal.

– Vi kan också investera 
cirka 500.000 i en ny sändare 
som har sju kanaler. (as)

Skilt bolag för
tv-sändning utreds

� En segelbåt grundstötte i 
onsdags sydväst om Kökar i 
Råbuskärsarkipelagen.

– Kökars patrullbåt fi ck åka 
ut och dra dem av grynnan. Se-
dan kunde de fortsätta, båten 
hade inte fått några skador, 
meddelar man från sjöbevak-
ningscentralen i Mariehamn. 
(ml)

Segelbåt på grund

� När räddningsnämnden 
hade möte i början av veckan 
gick man i genom det ekono-
miska läget för perioden ja-
nuari-juni 2007.

– Det ser bra ut, kommun-
bidraget utgör ungefär 40 pro-
cent av den totala budgeten, 
säger brandchef Leif Ahlqvist.

Utgifterna för den nämn-
da perioden är nämligen 
1.582.017 euro medan inkom-
sterna är 1 076 437. Kommun-
bidraget utgör 544.798 euro.

Vid mötet fastställdes även 
räddningsverkets taxor för 
service respektive för den ex-
terna utbildningen för 2008. 
Man godkände även budget-
förslaget som brandchefen 
hade gjort upp inför 2008.

– Budgeten för 2008 balan-
serar på 1.400.206 euro, säger 
Ahlqvist. 

Investeringsanslaget i bud-
geten uppgår till 61.000 euro.

Räddningsnämnd
dryftade ekonomi

– Men det är ännu en fråga 
för framtiden säger Ålands ra-
dio och tv:s vd Pia Rothberg-
Olofsson.

Det som däremot är nära 

förestående är en övergång 
till fi berkabel för att ta emot 
Sveriges tv:s och Finlands tv:
s digitala sändningar till sän-
darna i Smedsböle. Därifrån 
går de sedan ut i etern och tas 
emot av hushållen via en van-
lig tv-antenn och en digibox i, 
eller vid, tv-apparaten.

Hittills har Ålands radio och 
tv tagit ner signalerna från sa-
tellit.

– Det har i stort set fungerat 
bra, men det är lite opålitligt. 
Fibern är en säkrare förbin-
delse.

Det landskapsägda radio-
bolaget förhandlar nu med 

Rundradion i Helsingfors samt 
med SVT i Stockholm om att 
få ta emot respektive bolags tv-
sändningar via fi berkabel.

– Jag skulle tro att det blir 
klart inom det här året.

Gått bra
I riket blir digitaliseringen av 
tv-utbudet nu verklighet vid 
månadsskiftet, på Åland släck-
tes de analoga marksändning-
arna redan i april förra året. 
Den stora utmaningen var att 
få tv-tittarna positivt inställda 
till omläggningen.

– Övergången har gått bra, 
det kan ha att göra med att 

utbudet är så mycket större. 
Analogt återutsände vi tre 
kanaler via Ålandssändaren, 
som digitalt blev nio kanaler 
och den så kallade bland-tv:n 
mellan Finlands etta och tvåa 
är helt borta. Därför var det 
lätt för folk att kunna svälja 
den tekniska förnyelsen, tror 
Pia Rothberg-Olofsson.

Via Ålandsändarens digi-
tala marksändningar ses nu 
Sveriges TV1, TV2, TV24, 
Barnkanalen och Kunskaps-
kanalen, TV4, samt Finlands 
TV1, TV2, FST5 och slutligen 
Ålandskanalen som sedan i 
somras visar text-tv-nyheter 

från Ålands radio, men som 
i höst också enligt planerna 
skall visa lokala tv-nyheter 
från nya lokal-tv-bolaget 
Åland24.

ULF WEMAN
ulf.weman@nyan.ax

Fler Smedsbölekanaler 2009
Till årsskiftet hoppas 
Ålands radio och tv att 
man kan ta emot Sveriges 
och Finlands tv-kanaler 
via fi ber istället för att som 
nu plocka ner dem från 
satellit.

Och inom ett par år fi nns 
planer på att utöka utbu-
det via Ålandssändaren i 
Smedsböle med svenska 
TV4:s extra-kanaler.
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Jerker Örjans historik över 
museifartyget Sigyn i Åbo be-
rättade 12 tidningar om. An-
dra uppmärksammade ålands-
nyheter var volontärerna från 
Finlands fyrsällskap ute på 
Märkets fyrplats, bombhotet 
på Ålandsfärjan, att Eckerö 
Linjens vd Anders Lundh fi ck 
sparken.

IFK Mariehamn tog toppla-
ceringen bland ålandsnyheter-
na så här mitt i ligasäsongen 
med 48 matchrapporter.

Intresset för PAF Open hade 
inte vaknat ännu i juli hos fast-
ländska media – bara en, men 
desto synligare, artikel fanns 
i tidningen Iltalehti som pre-
senterade programvärden för 
MTV3:s sändningar från eve-
nemanget, Sanna Hirvaskari, 
med stora färgbilder för sina 
läsare, skriver Ålandskontoret 
i ett pressmeddelande.

Den åländska trafi kminis-
tern Runar Karlssons förslag 
att tillåta 14-åringar att köra 
moped redan på sommaren 
det året de fyller 15 väckte 
uppmärksamhet på fastlan-
det. 23 tidningar publicerade 
FNB:s notis, skriven av Nya 
Ålands redaktion, som är ny-
hetsbyråns ålandskorrespon-
dent.

12 tidningar publicerade ny-
heten om det senaste steget i 
det mångåriga hundbråket i 
Lumparland..

Munterhet
Nu har Åland äntligen lyck-
ats att bidra till ”munterhet i 
Bryssel”, rapporterades det i 
tre tidningar.

I bakgrunden ligger Fin-
lands strävan att höja landet 
till EU:s vinproducenters så 
kallade. A-kategori som inne-
bär rätten att producera äkta 
druvvin, inte enbart gårdsvi-
ner. Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet har ställt sig positivt 
till några åländska odlares 
initiativ att i försökssyfte plan-
tera vinrankor på ett halvhek-
tar stort område i landskapet, 
skriver Ålandskontoret.

Munterheten orsakades av 
att Finland samtidigt förhand-
lar om jordbruksstöd till Södra 
Finland på grund av ”beståen-
de allvarliga svårigheter”, be-
rättade jord- och skogsbruks-
minister Sirkka-Liisa Anttila 
i artikeln. (uw)

Dykarbragd
gav presseko

År 1942 sänkte fi nska försvars-
makten en rysk ubåt. Efterforsk-
ningar i det fi nska krigsarkivet 
hjälpte ett svenskt-åländskt 
söklag att lokalisera vraket mel-
lan Grisslehamn och Åland. På 
bilden en del av ubåtens torn.

Den mest uppmärksam-
made Ålandsnyheten i juli 
månad var det svensk-
åländska dykarteamet som 
fann en sänkt rysk u-båt 
på havsbotten utanför 
Grisslehamn. Nyheten 
publicerades i 27 rikstid-
ningar enligt Ålandskonto-
rets pressöversikt.

Börge Jansson driver företa-
get JLL Service som hyr ut 
både skåp- och personbilar.

I januari kom en dam som 
skulle fl ytta till Sverige och 
ville hyra en Ford Transit för 
två veckoslut. Tanken var att 
hon skulle ha återvänt med 
bilen efter det första vecko-
slutet för att sedan hyra bilen 
igen för följande veckoslut.

– Men hon tog bilen och för-
svann och jag såg henne aldrig 
mer, säger Börge Jansson.

Han fi ck telefonkontakt 
med henne när hon inte åter-
vände som planerat och fi ck 
då veta att hon var försenad 
och ”på gång”. Men hon kom 
inte och slutade att svara i te-
lefon och  i februari anmälde 
Börge Jansson bilen som för-
svunnen till polisen.

Löstes in
Bilen var helförsäkrad och 
två månader efter anmälning-
en löste försäkringsbolaget 
Ålands ömsesidiga in bilen. 
Men för någon vecka sedan 
ringde polisen till Börge.

– Bilen har hittats i norra 
Sverige, var beskedet.

Orten där bilen påträffades 
låg långt från den ort dit da-
men enligt uppgift till Börge 
Jansson skulle fl ytta. Även da-
men själv har påträffats.

Slitit ont
Nya Åland var med när Bör-
ge Jansson inspekterade den 
återfunna hyrbilen som nu är 
tillbaka på Åland. Han var 
inte speciellt glad över synen.

– Bilen är från mitten av 
1990-talet och den var i ut-
märkt skick när jag hyrde ut 
den. Det måste en hyrbil vara 
eftersom den som hyr skall 
kunna köra långt utan pro-
blem.

Ett drygt halvt år på villovä-
gar har satt sina spår. Ratten 

har fått en del hack, överdra-
get till en stol är trasigt och 
det fi nns rostfl äckar här och 
där, bland annat runt bakdör-
ren, runt bakfönstret och vid 
hjulhuskanterna.

Damen har tydligen parke-
rat i ett för trångt utrymme en 
gång. På ena sidan syns nämli-
gen skrapmärken.

– Bilen hade inte en enda 
rostfl äck när jag hyrde ut 
den. Den tycks nog ha slitit 
ont och då vet jag inte hur 
mycket stryk motorn tagit. 
Synd på en bra bil, säger 
Börge Jansson.

En blick på mätarställning-
en säger att bilen körts 12.000 
km sedan den försvann.

Ovanligt fall
Bilen ägs i dag av Ålands öm-
sesidiga där skadereglerare 
Stefan Karlsson inte vill kom-
mentera det enskilda fallet.

– Men så mycket kan jag 
säga att det är ovanligt att hyr-
bilar försvinner, säger han.

Börge Jansson har hyrt ut 
bilar ungefär fem år och också 
han säger att det är ovanligt 
att något allvarligare händer 
med bilarna. Den som hyr bi-
len uppger ju sitt namn och 
visar sitt körkort och därmed 
blir det svårt att helt smita un-
dan.

Jansson är nöjd med försäk-
ringsbolagets insats men säger 
att den summa han fått ut för 
bilen inte motsvarar värdet 
eftersom den var i fi nt uthyr-
ningsskick.

Han har nu lämnat  in en 
skadeståndsansökan mot da-
men som hyrde bilen.

– Om jag kan få ut något 
den vägen återstår att se.

HELENA FORSGÅRD
redaktion@nyan.ax

Återfanns i norra Sverige!
Hyrbilen var borta ett halvt år

Återfunnen. Börge Jansson hyrde ut transiten i januari och fi ck den aldrig tillbaka. Nu har polisen hittat bilen i norra Sverige och 
den är återbördad till Åland och dagens ägare Ålands ömsesidiga.  Foto: ERKKI SANTAMALA

I januari hyrde Börge 
Jansson ut en Ford Transit 
för två veckoslut. Sedan 
såg han inte bilen på över 
ett halvt år.

Men nu har polisen fun-
nit den i norra Sverige och 
bilen är tillbaka på Åland!

Inspekterar. Börge Jansson granskar bilen och är inte nöjd 
med det han ser. Den har fått en del skavanker under halvåret ”på 
rymmen”.  Foto: ERKKI SANTAMALA

Många bilister vände förvå-
nat på huvudet i går kväll vid 
18.30-tiden. I diket vid rondel-
len mellan Sviby och Möckelö 
stod en vit motorbåt av mo-
dellen TG Marin.

Nyan träffar ägaren Lars-
Erik Danielsson bara några 
minuter efter incidenten. Han 
är vid gott mod och kan till 
och med skratta åt händelsen. 

– Jag hade just hämtat båten 
från en verkstad där den varit 
på snurrbyte, berättar han.

Danielsson var på väg till 
Ämnäs och bestämde sig för 
att ta den mindre trafi kerade 
vägen genom Sviby. Just före 

rondellen på Hammarlands-
vägen släppte båten. 

– Den måste ha lossat från 
dragkrogen på något sätt. 
Kanske var det ett gupp eller 
något.

Hade tur
Den första reaktionen var att 
det bara kunde gå illa.

– Jag såg för min inre syn 
hur den stalp och sade väl 
några väl valda ord.

Men det gick bra. Varken 
någon människa eller båten 
skadades i olyckan. 

– Titta på propellern bara. 
Jag kan inte se något fel, säger 
Lars-Erik Danielsson lättat.

Och båten, hon ska i igen. 
Efter viss assistans av en bärg-
ningsbil förstås.

– I morgon ska jag ut till 
stugan. Så är det bara, säger 
Lars-Erik Danielsson glatt.

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax

... och båten slank ner i diket!

Tur i oturen. Lars-Erik Danielssons båt Léanna lossade från dragkroken och kanade ner i diket 
i går vid 18.30-tiden. Olyckan, som inträffade väster om Sviby bro, slutade lyckligt utan skador på 
vare sig människa eller båt.  Foto: JONAS EDSVIK

En båt på släp efter en 
traktor lossnade i går kväll 
och hamnade i diket väs-
ter om Sviby bron.

– Jag tog en titt i back-
spegeln och såg båten 
köra bredvid bilen, säger 
Lars-Erik Danielsson.
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Petter är känd för sina våghal-
siga hopp runt om på Åland.

Bara i år har han fi gurerat 
i Nya Åland tre gånger, först 
när han premiärhoppade för 
året den sista mars, sedan i 
somras då han hoppade fram 
på Mariehamns gator iklädd 
så kallade sjumilastövlar, och 
slutligen för ett par veckor se-
dan då han fi ck uttala sig som 
expert på hopp då en okänd 
förmåga hoppade från Färj-
sundsbron.

I går hoppade han själv från 
densamma.

– I kölvattnet av den hetsiga 
diskussionen om den okända 
brohopparen kändes det som 
ett sätt att visa att det inte är 

så farligt som så många tror, 
bara man gör det rätt, säger 
Petter.

Djävulsklippan
Hoppet från Färjsundsbron 
var ett av de mål som Petter 
i våras satte upp för sitt hop-
pande.

– Jag ville göra en mollber-
gare från räcket.

Övriga mål är bland annat 
ett hopp från Djävulsklippan. 
Det har han dock ännu inte 
hunnit med.

– Men ni kan vänta er mer 
extrema saker från min sida, 
kanske inte den här somma-
ren, men i framtiden! Många 
säger att man bara blir fegare 
med åren, men för mig verkar 
det vara tvärtom, jag vågar 
mer och mer ju äldre jag blir.

MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax

Foto: PRIVAT

Mollbergare från Färjsundsbron
Petter har nått ett av sina mål:

Upp. När man gör en mollbergare står man med ansiktet ut mot vattnet, hoppar ut och gör en volt bakåt. – Väl vid räcket var min enda 
oro att jag skulle halka när jag hoppade på grund av blöta fötter, så jag gjorde mitt bästa med att försöka torka av dem. Det visade sig 
dock vara meningslöst då våtdräkten jag hade på hela tiden tillförde mera vatten till mina fötter, berättar Petter

Äventyraren Petter Ekman 
hoppade i onsdags från 
Färjsundsbron – med volt.

– Hoppet gick strålande, 
inga problem överhuvud-
taget, meddelar Petter.

Och iväg. – Väl på räcket fanns det bara en väg därifrån, och 
den var ner till vattnet.

Plask. – Jag fokuserade, bestämde mig för att det skulle gå 
bra, och körde iväg. Hoppet gick strålande, inga problem överhu-
vudtaget, säger Petter, som landade med fötterna före.

1

2
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Maj-Len Lindholm
Epost: majlen.lindholm@nyan.ax

Telefon: 528 449  BERTEL, BERTIL, BERTA

Dagens namn

Namngivning

Gratulerar  70 år

Vi firar  1-15 år

   UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning

undanbedes

Margit Pettersson

Amanda Helena Ekström 
namngavs på Bergkulla, Lem-
ström, söndagen den 29 juli. 
Hon är dotter till Maria Tho-
masson och Anders Ekström.

Clara Johansson i Lemland 
Lemström fyller 7 år i dag, den 
24 augusti. Hon gratuleras av 
mamma och pappa, mormor 
och morfar.

Alex Johansson i Lemland 
Lemström fyller 7 år i dag, den 
24 augusti. Han gratuleras av 
mamma och pappa, mormor 
och morfar.

Lina Dalloz i Eckerö fyller 9 
år i dag den 24 augusti. Gra-
tulerar gör mamma, pappa, 
Nils, Vigo, Milo, mommo och 
alla kusiner.

Nils Dalloz fyllde 6 år den 
19 maj. Gratulerar gör mam-
ma, pappa, Lina, Vigo, Milo, 
mommo och alla kusiner.

BÖRJE
KARLBERG
Namn: Börje Vilhelm Karlberg.
Född: den 25 augusti 1937 
i Finström men uppvuxen i 
Jomala.
Bor: i Mariehamn.
Yrke: pensionerad företagare.
Familj: särbo, barnen Anneli 
och Bengt med familjer i vilka 
ingår fem barnbarn i Sverige.
Födelsedagen: fi ras den 25 
augusti med fest för inbjudna i 
Frideborg.

Börje Karlberg utbildade sig i 
unga år i Kooperativa handels-
skolan i Helsingfors med sikte 
på att bli butiksföreståndare 
någonstans på Åland. Men det 
blev inte så, i stället gjorde han 
som många andra åländska 
ungdomar den tiden, han for till 
Sverige 1960 och där fann han 
sitt levebröd.

Han började sin yrkeskarriär 
hos färgfi rman Ab W Becker i 
Stockholm. Efter en tid på lag-
ret kom han till den avdelning 
som sålde ritbord med tillbe-
hör. I tretton år jobbade han 
hos Beckers innan han gick sin 
egen väg och öppnade den egna 
fi rman Ritbordsservice Ab.

I 28 år drev han Ritbords-
service med säte i Täby, reste 
mycket, sålde och skötte under-
håll. Firman hade också många 
kunder på Åland vilket passade 
Börje bra, då kunde han kombi-
nera sina affärer med besök hos 
föräldrarna i Ämnäs och som-
marstället i Gölby.

Han avvecklade fi rman för tio 
år sedan, pensionerade sig och 
återfl yttade till Åland. I nio år 
har han bott i Brändö, men är 
numera skriven i Mariehamn.

– Sommartid vistas vi mycket 
på Jurmo, säger Börje.

Som glad pensionär har han 
tre huvudintressen, motion, 
fi ske och trädgård. Resor är an-
nars ett stort fritidsintresse.

– Vi har varit på Mauritius, 
nämner han som exempel. I 
november far vi med ”de fyras 
gäng” till Kuba.

Så drömmer han om att få se 
Australien och (eller) Kina.

– Innan jag blir för gammal 
och senil, skrattar han.

Nela Matero, 11 år, fi ck den 22 
augusti kl 12.42 en lillebror, som 
vägde 3.245 gram och var 49,5 
cm lång. Föräldrar är Lilian Kokko 
och Peter Nyholm i Eckerö.  
 Foto: ERKKI SANTAMALA

ÅBF
 Den 27.8 2007 inbjudes härmed 
ÅBFs medlemsorganisationer att 
närvara på SSC/svenska studiecen-
tralens, besök på Åland. SSC vill 
träffa föreningsaktiva människor och 
informera lite om sin verksamhet. 
De av medlemsföreningarna som 
har möjlighet att skicka representant 
till ÅBFs kontor på Ålandsvägen 36 
kl.16.00 är välkomna att göra så, 
kaffeservering.
Anmälan om deltagande sändes till 
bildningsforbund@aland.net el. vi tfn 
16 660.

ÅLANDS BIBLIOTEKS-
FÖRENING 
Ålands biblioteksförening anordnar 
i samarbete med Lemland bibliotek 
Joel-vandring i Lemland söndagen 
den 2/9 kl 13-16. Lena Isaksson-
Ahlskog guidar och berättar om 
Joel Pettersson och Matts Stenlund 
läser utvalda texter.
Vandringen börjar vid Lemlands 
kyrka kl 13 och avslutas på Lem-
lands bibliotek där programmet 
fortsätter samtidigt som en enkel bit 
mat serveras mot självkostnadspris. 
Du kan fortfarande anmäla dig till 
Joel-vandringen, ring Gunilla på 
Jomala bibliotek tel 31 742 dagtid, 
040 532 64 91 övrig tid, eller maila 
gunilla.jansson@jomala.ax senast 
30/8. Både medlemmar och övriga 
intresserade är hjärtligt välkomna. 
Mera information om föreningens 
verksamhet fi nns på www.abib.ax.

 Vecka 35, 27-31.8
Godby
Måndag: Pizzagratäng, sallad och 
grynost.
Tisdag: Kassler under ananas och 
osttäcke, potatis, sallad.
Onsdag: Stekt fi sk, potatis, sås och 
råkost.
Torsdag: Fläskfi lé i sötsur sås, ris 
och sallad.
Fredag: Pastasallad med kyckling 
bröd och ost.

 Kyrkby/Vikingaåsen
Måndag: Ugnskorv, potatismos, 
sallad.
Tisdag: Pytt i panna, rödbeta, 
sallad.
Onsdag: Köttfärslimpa, potatis, 
champinjonsås, sallad.
Torsdag: Pasta Hawaii, sallad.
Fredag: Fisksoppa, mjukt bröd, 
pålägg.

 Mariehamns stads grundskolor
Måndag: Gröt, sylt, pålägg, frukt.
Tisdag: Dillkött, potatis.
Onsdag: Lasagne.
Torsdag: Köttfärsbiff, sås, potatis, 
lingonsylt.
Fredag: Snålsoppa, ost, bröd, frukt.

Skolmaten

Birka Cargo Ab Ltd
 Baltic Excellent: Lübeck 26.8, 
Braviken 28.8, Hallstavik 29.8, El 
Ferrol 5.9.
Birka Exporter: Terneuzen 26.8, 
Flushing 27.8, Paldiski 30.8, Gävle 
31.8, Terneuzen 5.9
Birka Transporter: Gävle 24.8, 
Terneuzen 29.8, Antwerpen 30.8, 
Fredrikshamn 3.9.
Birka Shipper: Fredrikshamn 27.8, 
Gävle 28.8, Terneuzen 2.9, Chat-
ham/Harwich 3.9.
Birka Carrier: Bilbao 28.8, Antwer-
pen 31.8, Helsingfors 3.9.
Birka Express: Antwerpen 24.8, 
Helsingfors 27.8, Hangö 28.8, Kotka 

29.8, Bilbao 4.9.
Birka Trader: Raumo 24.8, Hull 
28.8, Raumo 31.8, Hull 3.9.

Godby Shipping
Link Star: Rotterdam 24.8, 
Holmsund 28.8, Sundsvall 30.8, 
Dublin 3.9.
Midas: Amsterdam 23,8, Bre-
merhaven 24.8, Fredrikshamn 
28.8, Raumo 29-30.8, Rouen 4.9, 
Amsterdam 6,9, Bremerhaven 7.9.
Mimer: Rouen 28.8, Amsterdam 
30.8, Bremerhaven 31.8, Raumo 
5.9, Rouen 11.9.
Miranda: Santander 28, Zee-
brügge 31.8, Helsingfors 3.9, 

Fredrikshamn 4.9.
Mistral: Zeebrügge 24.8. Hel-
singfors 27.8, Fredrikshamn 28.8, 
Raumo 29.8, Ferrol 4.9, Santander 
5.9, Zeebrügge 7.9.

Gustaf Erikson
Green Selje: Lagos 30.8, Port 
Harcourt 5.9, Douala 11.09.
Finnoak: Oslo 24.8, Halmstad 25.8, 
Malmö 25.8, Helsingfors 27.8.
Josefi ne: Norrköping 27.8.
Nathalie: Riga 1.8.
Amore: Koverhar 28.8.

Rettig Group Ltd Bore
Auto Baltic: 26.8 Gdynia

Belgard: 27.8 Lübeck
Magnolia: 27.8 Vasa
Nedgard: 29.8 Kaskö
Nordgard: 29.8 Moerdijk
Ostgard: 29.8 Boston
Seagard: 27.8 Tilbury
Sydgard: 27.8 Ingå
Westgard: 6.8 Gdansk

Albanus
21 -24.8 Åbo - Mariehamn 
lägerskola, 25. dagssegling, 26.8 
Mariehamn–Åbo, 26–30.8 Åbo–
Mariehamn lägerskola, 31.8–2.9 
Mariehamn–Korpo prentissegling, 
3.9–7.9 Åbo–Mariehamn läger-
skola.

Positionslistan

Kom ihåg

� �  Al-Anon: Anhöriga och 
vänner till alkoholister, träffas på 
Margaretagården ALLA tisdagar och 
fredagar, kl 19.00.

� �  Ekologiska odlarna: Lördag 
25.8 har vi möjlighet att åka med till 
Bondens egen marknad och mässan 
Smaklust i Stockholm. Närmare 
upplysningar ger Lena Brenner tel. 
0457 526 73 05.

� �  Folkhälsan i Lumparland: 
Vattengymnastik fortsätter i Allak-
tivitetshusets bassäng söndagar 
kl. 19-20 med start 16 september. 
Ledare:Aili Fogner. Först till kvarn 
gäller, 14 ryms med. Anmälningar: 
Raija-Liisa E. tel 35 525 eller mail: 
eklow@aland.net

� �  Folkhälsan i Mariehamn: 
Hallå där! Har du kommit ihåg att 
anmäla din 2-3-åring till höstens 
lekpark? Där får de leka med andra 
barn, att förbereda sej för ev. dagis 
och framförallt, så får de vara ute i 
friska luften. De trivs... så ring  tel 
14 777 må-to eller maila: folkhalsan
imariehamn@hotmail.com. Vi hörs 
väl?!

� �  Folkhälsan: Stavgång på 
måndagar kl 10.00 vid huvudingång-
en till Folkhälsans allaktivitetshus. 
Tag med egna stavar om du har, 
annars fi nns det att låna! Det kostar 
ingenting. Välkomna i stadiga skor!

� �  Folkhälsan: Vattengymnasti-
ken för gravida startar för terminen 
29/8. För anmälan och mer info, 

kontakta Landskapsföreningen 
Folkhälsan på Åland tel 17 430.

� �  Fotoklubben Obscura: 
Bildvisning för estländarna 
fredag kl 17.30, plats? (kom i tid 
till klubblokalen) Kaffeservering 
för gästerna på söndag kl 19. 
Kalenderbilder kan inlämnas 
t.o.m. lördag, då det även är ÅA:
s fotoutställning sista dag för 
allmänheten.

� �  Föreningen Fri från Nar-
kotika: Närståendeträff på café 
Mug måndagen den 27 aug. kl 19.  
Servering. Alla välkmna.

� �  Hälsofrämjandet på 
Åland: Vattengymnastiken börjar 
i Mariebad den 24.9 kl. 16.30. 
Nya simmare välkomna! Anmälan 
till Sofia på tel 43 442 före den 
10.9. Maggies vattengymnastik 
börjar i Ålands Idrottscenter i 
Godby simhall den 24.9 kl. 15.00 
och den 26.9 kl. 15.30 och 16.30. 
Nya simmare välkomna! Obs! 
Deltagare från våren som inte vill 
fortsätta i gruppen ska meddela 
till Maggie på tel 43 606 eller 
0457 072 38 06.

� �  Krigsveteranerna på 
Åland: Vattengymnastiken inleds 
tisdag 11.9 kl. 13.30.

� �  Kroklundsföreningen: 
Söndag 26.8 kl. 14 Notplansfest. 
Vattenaktiviteter. Lekar/tävlingar. 
Grillservering. Solö byalag är även 
välkomna.

� �  Mariehamns pensionärs-
förening: Vi spelar boule ute vid 
Svenska konsulatet måndagar och 
torsdagar kl 13.00-15.00.

� �  Röda Korsets vänklubb: 
Vi samlas igen efter sommar up-
pehållet tisdagen den 28 augusti 
kl.13.00 på Röda Korsgården. 
Välkomna! Gamla och nya vänner 
i vår gemenskap.

� �  Sälskärsturer. Sista tillfäl-
let att åka ut till Sälskär ges med 
den extra insatta turen på söndag 
26.8. Avfärd från Skarpnåtö kl. 
13.30. Guide: Bengt Häger. Anmä-
lan tel: 0400-229 149.

� �  Tai Chi föreningen Vita 
Tranan: Träning på tisdag 28.8 kl 
19.00 i Bomarsund, veckan efter 
fortsätter vi träna på Ålands yrkes-
skola på tisdagar kl 19.00.

� �  Ålands dansförening: 
Barndanskurs 3.9-15.10 onsdagar 
kl 17-18, 5-7 år, nybörjare och 
fortsättningskurs. Lärare och an-
mälan Isabell Mattsson tel 15 887, 
e-pist isabellmattsson@hotmail.
com.

� �  Ålands fåravelsförening: 
Styrelsen kallar till höstmöte 
fredag 7.9 kl 18.00 på Fårgården i 
Jomala. Mera info i Fårnytt och på 
hemsidan www.alandsfar.ax. Efter 
mötet middag till självkostnads-
pris. OBS! Anmälningar till middag 
före 31.8 genom inbetalning 5 
euro till föreningens konto.

Annonsera i 
den tidning 

du själv läser!



FAMILJENFREDAGEN DEN 24 AUGUSTI 2007 7

OBS! Det händer

FREDAG 24.8
DANS
� �  Sund Prästö stugby 
kl 21.00-24.00. Rune Styr-
ström & co spelar.

LOPPMARKNAD
� �  Solorosens dagis 
(invid centralsjukhuset) kl 
12.00-20.00, sista dagen. 
Utförsäljning av all lösegen-
dom som ingått i dagisverk-
samheten. Kläder, leksaker, 
spel, inventarier, köksattiraljer 
med mera.

NÖJE
� �  Arkipelag nattklub-
ben kl 22.00. Soundway.
� �  Dinos kl 22.00. Made 
in Thailand.
� �  Parks bar kl 22.00. 
Martin Hyrén.
� �  Österhamn café 
Bönan kl 19.00. Seaside 
Matters spelar akustiskt, lite 
åt indie-hållet.

LÖRDAG 25.8
BILUTSTÄLLNING
� �  Mariehamn Torget kl 
9.00-10.00. Deltagarna i The 
M.G. Car Club of Swedens 
Ålandsrunda visar upp sina 
bilar. 15 ekipage kommer 
från Sverige och åtminstone 
3 ålandsregistrerade MG 
deltar.

DANS
� �  Arkipelag restau-
rangen kl 21.00. Norrsken.

FORNELDARNAS NATT
� �  Kökar Estholm kl 
22.00.
�

 
Ljuskonst av Korpmor och 

Kråkmor.
�

 
Musik med Blood Feud 

Sisters.
�

 
Historieberättaren och 

författaren Leo Löthman.

MC-UTSTÄLLNING
� �  Sund Bomarsund 
Furulundsgården kl 
12.00-15.00. Utställning 
med veteranmotorcyklar och 
-mopeder.

NÖJE
� �  Arkipelag nattklub-
ben kl 22.00. Soundway, 
sommarens sista spelning.
� �  Dinos kl 22.00. Made 
in Thailand.
� �  Parks bar kl 22.00. 
Martin Hyrén.

RUNDVANDRING
� �  Björkörs naturreser-
vat kl 12.00-16.00. Guidad 
rundvandring. Kontakta 
tillsyningsmannen Kaj Porko, 
0457 361 36 50.

VATTENFESTIVAL
� �  Kökar vid Sandviks-
hällor kl 10.00-14.00.
�

 
”Hur mår vårt vatten?” 

Provtagningar med Åsa Hägg 
från Husö biologiska station.
� Vattenmusik med Stäni 
Steinbock.
� Roddövningar med Gun-
nar Sundström.
� Bad- och vattenlekar.

ÖL-FEST
� �  Finström Grelsby 
Pub Stallhagen kl 18.00-
24.00. Musik med Kuttens 
Blues Band.

SEVÄRT
MARIEHAMN
� �  Fotoklubben Obscu-
ras klubblokal, Köpmans-
gatan 9.
Fotoutställning med Åbo 
akademis fotoklubb Pictura. 
Bland annat finns det bilder 
från Picturas ”En dag i Marie-

hamn” vilket är ett fotoutbyte 
med Obscura. Öppet fredag 
24 augusti kl 18.00-20.00 
samt lördag 25.8 kl 12.00-
15.00.
� �  Galleri Fäktargub-
ben, Storagatan 14.
Tove Chanfreau visar naturin-
spirerade akvareller. Pågår till 
15 september.
Öppet måndag-fredag kl 
12–17, lördag 10–14.
� �  Galleri Skarpans, 
Skarpansvägen 27. 
”Reflektioner”. Mats Lindhs 
akvareller.
Öppet tisdag–fredag kl 
11–17, tisdagar även 18–20, 
lördagar 11–14.
� �  Galleri Kakelhallen, 
Köpmansgatan 11.
”Scattered, clear emotions”, 
Johan Gustavsson. Pågår till 
den 31 augusti.
Öppet vardagar kl 9–17, tors-
dagar 10-19, lördagar 10–14.
� �  Köpmannamuseet 
Parkgatan.
Öppet för grupper enligt 
överenskommelse per tel 
13 650.
� � Mariehamns stads-
bibliotek.
Ludvig Karlsson visar foto-
grafier från Indien i samlings-
rummet. Pågår till 25 augusti.
Öppet måndag-fredag kl 
10–20, lördagar 10–16.
� �  Självstyrelsegården 
landskapsarkivet.
Små utställningar: Bilder 
från ett gårdsarkiv, Karl-Ers i 
Svartsmara. Sally Salminen 
– böcker, brev, klipp. Materiel 
från Lägre elementarskolans i 
Skarpans bibliotek.
Öppet måndagar–onsdagar 
kl 9–16, torsdagar 9–20, 
fredagar 9–15.
� �  Sjökvarteret Öster-
hamn.
Båt och skeppsbyggeri. Mu-
seum, hantverk, skuthamn. 
Öppet vardagar kl 9-11.
� �  Ålands emigrantinsti-
tut Norra Esplanadgatan 5. 
Utställning om personliga 
emigrantupplevelser i Ame-
rika. Databassökning. Öppet 
vardagar kl 12–16.
� �  Ålands museum och 
Ålands konstmuseum.
Sommarutställning om den 
åländska midsommarstången 
och dess symboler. Pågår till 
26 augusti.
Scoutrörelsen firar 100 år. 
Ålands scoutdistrikt upp-
märksammar jubileet med en 
utställning om scouting på 
Åland. Pågår till 26 augusti.
4 samlare ställer ut: dinosau-
rier, view-masters, klipp-
dockor, fiskar. Pågår till 28 
augusti.
10.ax med tio bildkonstnärer 
med anknytning till Åland. 
Maria Duncker, Rita Jokiran-
ta, Jan Kaila, Satu Kiljunen, 
Markus Kåhre, Caroline 
Pipping, Johan Scott, Kurt 
Simons, Ellika Sjöstrand, 
Pauliina Turakka Purhonen. 
Pågår till 9 september.
Öppet alla dagar kl 10–17.
� �  Ålands sjöfartsmu-
seum.
”Sot, feber och bot – Sjuk-
vården ombord”. Pågår till 31 
augusti.
Öppet alla dagar kl 9–17.

BRÄNDÖ
� �  Skärgårdsmuseet i 
Lappo.
Allmogebåtar, fiskeredskap 
och en permanent fotoutställ-
ning. Öppet enligt överens-
kommelse. Tel 56 689/0457-
385 86 59.

ECKERÖ
� �  Skeppsvik, Solbacka 
smycken.
Utställning i sten och metall. 

Öppet enligt överenskom-
melse, tel. 38 021.
� �  Café Lugn & Ro.
Ami Krogius tavlor. Pågår till 
2 september.
Öppet alla dagar kl 10–16.
� �  Post- och tullhuset.
”Vettar”. Manne Stenros 
fotoutställning. Pågår till den 
25 augusti.
Korgutställning. Den danske 
korgmakaren Steen Madsen 
ställer ut korgar. Pågår till 
den 25 augusti.
”Skärgårdshantverk – Storm”. 
19 utställare från tre skär-
gårdsregioner deltar. Textil, 
silversmide, glas och kera-
mik. Pågår till 2 september.
Öppet dagligen kl 10–17.
� �  Postens galleri.
Filateli: Åländska frimärken.
Åländska konstnärers postlå-
dor. Pågår till 2 september.
Öppet: måndag-fredag 9-16
� �  Ålands jakt- och fis-
kemuseum.
Ett specialmuseum som visar 
fiskets och jaktens betydelse 
för ålänningarna i gången 
tid. Basutställningen upptar 
över 2.000 föremål som visar 
ålänningarnas kamp för sin 
tillvaro med jakt och fiske i 
gången tid. 
Sommarens utställningar:
”Motiv från Åland”. Bilder 
tagna av medlemmar i foto-
klubben Obscura.
”Djur och natur” Åländska 
4-klassisters målningar av 
naturen.
 ”Naturbilder från Åland” 
Bilder tagna av medlemmar 
i kameraklubben Obscura 
(inleds andra veckan i maj).
”Minibåtar från Saltvik” Britt-
Marie Bomansson visar sina 
välsnidade åländska allmo-
gebåtar.
 Specialitet från museisho-
pen: Miniatyrfåglar snidade 
i trä, åländskt hantverk i tyg, 
smide och hampa, åländsk 
jaktsenap, museets eget 
recept.
Öppet alla dagar kl 10-17 till 
15 september.

FINSTRÖM
� �  Finström bibliotek (i 
Källboskolan).
Reproduktioner av illustratö-
ren Kristina Digmans bilder. 
Pågår under augusti.
Öppet måndag–torsdag kl 
12–20.
� �  Kalle Glads stuga.
Pålsböle. Öppet enligt över-
enskommelse per tel. 42 401 
eller 0400 721 267.
� �  Knorringmuseet.
Sommarutställning ”Kaffet-
åren den bästa är”. Till den 
15 september öppet endast 
enligt överenskommelse per 
tel 41 470.

FÖGLÖ
� �  Föglö bibliotek.
Sylvia Mansén ställer ut 
oljemålningar och akvareller. 
Pågår hela sommaren.
Öppet måndagar kl 10–13 
och 16–19, onsdagar 10–13, 
torsdagar 18–21.
� �  Väntsalen vid turist-
informationen. 
Föglökonstnärer ställer ut 
skärgårdsinspirerade konst-
verk.
Pågår till slutet av augusti.
� �  Ålandsbanken.
”...inget nytt...”akvareller av 
Lasse Hagman. Pågår till 31 
augusti.
Öppet vardagar (utom ons-
dagar) kl 9-16.15.

GETA
� �  Soltuna.
Trollstigen, en självberättan-
de stig för barn. Kan besökas 
när som helst.

HAMMARLAND
� �  Postad gårdsmu-
seum.
Museet öppnas enligt önske-
mål, tfn 0457 361 3900 
� �  Sålis batteriberg.
Kan besökas när som helst.
� �  Hammarlands bib-
liotek.
Målningar med prinsesstema 
av Mariam Nordberg. Pågår 
till 20 september.
Öppet måndagar och torsda-
gar kl 17–20.30, tisdagar och 
onsdagar kl 10–13.30.

JOMALA
� �  Kungsö batteriberg.
Kan besökas när som helst.
� �  Kungsö Shellmu-
seum. 
”Nostalgimack” 1950-tal. 
Öppet enligt överenskom-
melse tel 32 760 , eller 040-
706 82 30.
� �  Siréns hembygdsmu-
seum Ringsböle.
Öppet enligt överenskom-
melse per tel 31 069.
� �  Önningebymuseet.
Öppet enligt överenskom-
melse tel. 33 710.
� �  Sjöbloms emigrant- 
och torparmuseum, Ön-
ningeby.
Utställning kring museet, 
torpare och emigration. Se 
Önningebymuseet.

KUMLINGE
� �  Sjölunds gårdsmu-
seum.
Gammal ladugård med före-
mål som använts på gården. 
Öppet enligt överenskom-
melse. Tel 55 463.
� �  Museigården Hermas 
Enklinge.
Öppet dagligen kl 11–17.

KÖKAR
� �  Hamnö Franciskus-
kapellet/Klosterkällaren.
Lämningar av ett medeltida 
franciskanerkloster. Utställ-
ning från utgrävningarna. 
Öppet dagligen sommartid.

LEMLAND
� �  Lemböte kapellruin.
Från 1200-talet, ligger invid 
ett av Ålands största forn-
gravfält. Kan besökas när 
som helst.

LUMPARLAND
� �  Lumparlands biblio-
tek.
Gamla fotografier från Lum-
parland. Pågår till 31 augusti.
Öppet tisdag och onsdag kl 
16–20.

SALTVIK
� �  Göran Dahl/Ovanå-
ker.
Ålands största samling av 
bomärkta föremål. Öppet 
enligt överenskommelse. Tel 
48 038/0400 450 004.
� �  Borgboda fornmin-
nesområde med Idas 
stuga.
Öppet alla dagar. Vandrings-
led genom området.

SOTTUNGA
� �  Sottunga bibliotek.
Utställning av ryor efter 
tävlingsbidragen i Ålands 
marthadistrikts hemslöjds-
sektions ”2000-talets Ålands-
rya”. 1-pris ”Vind i seglet”, 
Linnea Lindholm, Sund, 2-
pris ”Vattenspegling”, Maud 
Karlsson, Sverige, 3-pris 
”Ålands hav i alla väder”, Ing-
rid Signell, Hangö. Pågår till 
30 augusti. Öppet torsdagar 
19-21.

SUND
� �  Sunds bibliotek.
Klass tre i Sunds skola har 
forskat om slumpvis utvalda 

företag och platser i Sund.
Midsommarkronor från alla 
midsommarstänger i Sund.
Öppet måndag och torsdag 
kl 17.30–20.30, tisdag 10–16.
� �  Bomarsunds fäst-
ningsområde.
Tsar-Rysslands fästningsom-
råde. Kan besökas när som 
helst.
� �  Bomarsundsmuseet 
Lotsstugan.
Öppet måndag-fredag kl 
10–16.
� �  Jan Karlsgården och 
Vita Björn.
Friluftsmuseum och fängelse-
museum.
Öppet dagligen kl 10–17.
� �  Kastelholms slott.
Öppet dagligen kl 10–17.
� �  Prästö stugor och 
campings café.
Rea Aalto ställer tavlor hela 
sommaren.
� �  Ålands fotografiska 
museum (i gamla andels-
handeln).
En utställning över kamerans 
historia. 
Öppet tisdag kl 11–17, ons-
dag 11–20, söndag 11–17.

VÅRDÖ
� �  Simskäla Anni Blom-
qvists hem.
Förevisas enligt överenskom-
melse med Ann-Gerd Steinby 
eller Gösta Berglund. Tel 
47 509.
� �  Simskäla Stormskärs 
Värdshus.
Akvarellutställning av Sol-
veig Westerholm. Öppet alla 
dagar.
� �  Grundsunda Annas 
shop. 
Utställning, arbeten i trä. Öp-
pet enligt överenskommelse 
tel. 040 96 49 351.
� �  Strömsgården.
Tavlor av Rea Aalto och 
Carita Sundström-Olofsson. 
Pågår under sommaren.
� �  Ålands skolmuseum.
Öppet enligt överenskom-
melse tfn 432 120.

Messa Nyan!
0457-323 4444

Telefonkatalog
på nätet

www.nyan.ax
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En preliminär projektansö-
kan lämnades in redan i maj i 
år med Ålands teknologicen-
trum som sökande, med Yngve 
Mörn som primus motor, och 
efter det har ärendet beretts.

En inoffi ciell arbetsgrupp 
har jobbat och diskussioner 
har förts med berörda parter. 
Den slutliga ansökan lämna-
des in i början av augusti.

Projektet omfattar byggan-
de och test av ett mindre syre-
verk som drivs med vågenergi. 
Syreverket placeras vid en 
fi skodling som är öppen för 
vind och vågor, och det syr-
satta vattnet leds sedan till en 
inre fi skodling via någon form 
av rör.

Rädda Östersjön lite
Byråchef Olof Karlsson vid 
landskapets fi skeribyrå berät-
tar mera.

– I bakgrunden fi nns de idé-
er om syrsättning av Östersjön 
som presenterades i Sverige i 
våras. Det här är ett projekt 
som på samma sätt syftar till 
att rädda Östersjön, fast i liten 
skala.

Enligt planerna ska testan-
läggningen byggas vid Flisö 
fi sk i Föglö. Där fi nns en yttre 
odling i Föglöfjärden, där blås-
ten kommer åt att skapa våg-
energi som driver syreverket. 
Det syrsatta vattnet leds sedan 
till den inre odlingen. Tanken 
är att bottendöden ska stävjas 
på mera utsatta områden, det 
vill säga i inre vatten, genom 
att syret möjliggör nedbryt-

ning av material som annars 
skulle lägga sig som en matta 
på bottnen. Bottendöd leder 
till att näringsämnen, som är 
bundna i sedimentet, frigörs.

– Vi har kanske inte precis 
döda bottnar vid fi skodling-
arna. Men det fi nns områden 
som är ansträngda, berättar 
Olof Karlsson.

Riskkapital
Ännu kan man inte säga något 

om hur försöket lyckas.
– Det här är riskkapital i 

högsta grad. Det är nytt och 
okänt, och kanske leder det 
inte till några förbättringar. 
Å andra sidan kanske försö-
ket leder till att vi får friskare 
bottnar och förutsättningar 
för miljövänligare fi skproduk-
tion, säger han.

Det första steget – som nu 
beviljats pengar – ska enligt 
planerna leda vidare till yt-

terligare två faser. Målet är 
att prova ut möjligheter att 
genom hållbar, förnybar en-
ergi förbättra vattenmiljön i 
Östersjön och samtidigt skapa 
bättre miljö- och odlingsför-
hållanden för fi skoling både 
utom- och inomskärs, heter 
det i landskapsregeringens be-
slut. Beslutet fattades av nä-
ringsminister Jörgen Strand 
(fs) med fi nansminister Lasse 
Wiklöf (s) som föredragande.

Pilotprojektet innefattar 
inte elproduktion från syre-
verket, påpekas i beslutet. EU 
står för 25 procent av peng-
arna och landskapet står för 
resten. Pilotprojektet fi nan-
sieras till 100 procent med 
samhällsmedel. Projektet ska 
pågå fram till sista april nästa 
år. Tiden kan förlängas, dock 
högst till 30 augusti nästa år.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Vågenergi driver syreverk
Pilotprojekt för miljövänligare fi skodling får samhällsstöd

Pilotprojekt. Flisö fi sk i Föglö blir troligen platsen där ett verk för syrsättning av bottenvattnet ska byggas och testas. Landskaps-
regeringen har beviljat 150.000 euro i bidrag. EU stör för 25 procent. Syftet är att rädda Östersjön – lite.  Arkivfoto: ERKKI SANTAMALA

Ett pilotprojekt för miljö-
vänligare fi skodling bevil-
jades samhällsstöd i går, 
högst 150.000 euro.

Enligt ansökan ska ett 
syreverk, drivet med våg-
energi, byggas och testas 
– troligen vid Flisö fi sk i 
Föglö.

Många är de privata äppelod-
lare som i år besviket får se sin 
äppelskörd bli dålig.

– I år är det särskilt rönn-
bärsmalen som orsakar pro-
blem. I hemträdgårdar har 
den förekommit något helt 
enormt, berättar Ulla Boman 
vid försöksstationen.

Rönnbärsmalen är en liten 
mal vars larver livnär sig på 
rönnbär och äpplen.

– Sådana år då det fi nns 
lite rönnbär fi nns det mycket 
rönnbärsmal i äppelträden. 
Larverna kryper in i äpplet 
och sedan ser det ut som att 
det har blivit skjutet med ha-
gel när de äter upp det ini-
från.

Boman berättar att man på 
försöksstationen i sommar 
uppmätte det största antalet 
rönnbärsmalar från den 10 juli 
och ungefär två veckor framåt. 
Mätningarna gjordes med de 

feromonfällor som försöks-
stationen har för att mäta fö-
rekomst av skadeinsekter och 
på så sätt få kartlagt om det 
fi nns behov av bekämpning.

De här fällorna är försedda 
med ett artspecifi kt sexuellt 
doftämne, feromon, som lock-
ar till sig insekthanar. Genom 
att sedan räkna antalet hanar 
i fällorna kan man få en upp-
fattning om den totala mäng-
den av en viss art.

För sent att bekämpa
För dem som fått rönnbärs-
malsangrepp på sina äppel i 
år är det inget att göra.

– Det är alldeles för sent att 

bekämpa nu, det skall göras 
innan larverna äter sig in i kar-
tet. Då kan man till exempel 
använda sig av en blandning 
av tallsåpa och olja som man 
med högt tryck sprutar på äp-
pelträdet, säger Boman.

Hur har det gått för de 
professionella odlarna?

– Jag vet några odlare som 
har fått angrepp av en annan 
skadeinsekt, äppelvecklaren. 
Men i och med att vi har de 
här feromonfällorna får od-
larna klara besked om när de 
olika skadeinsekterna fl yger 
och på det viset vet de när de 
skall spruta mot dem.

Förra sommaren skapade 

just äppelvecklarangrepp hu-
vudbry på försöksstationen. 
Äppelkarten fi ck nämligen 
skador av vecklare, trots att fe-
romonfällorna för äppelveck-
lare visade att insekten inte 
borde vålla några problem.

– Det kunde möjligtvis ha 
berott på att vi hade avslutat 
avläsningen av feromonfäl-
lorna för tidigt. Vi funderade 
också på att det kanske var så 
att äppelvecklaren fl ög längre 
än vi hade trott eller att den 
hann med två generationer 
förra sommaren då det var så 
varmt. Därför har vi tittat ex-
tra på just äppelvecklaren i år, 
säger Boman.

Försöksstationen har bland 
annat bytt ut feromonet i fäl-
lan för att minimera risken för 
att doften skulle försvinna.

– Men det har varit väldigt 
lite äppelvecklare i sommar, 
säger Boman.

Försöksstationen har i som-
mar varnat för ett par andra 
insekter som kunde kräva 
bekämpning. Fångsterna av 
liten fruktvecklare uppnådde 
tröskelvärdet för bekämpning 
den 5, 8 och 12 juni. Även 
plommonvecklare och större 
knoppvecklare fångades i fe-

Äpplen angripna av rönnbärsmal

Angripna. Många äppelträd har i år angripits av rönnbärsmal. 
Om just de här äpplena på Nyans chefredaktörs gård har gästats 
av några larver är oklart, men de är i alla fall betydligt färre än vad 
de brukar vara.  Foto: ERKKI SANTAMALA

I år är det många äppel-
träd som angripits av den 
så kallade rönnbärsmalen.

– I hemträdgårdar har 
rönnbärsmalen förekom-
mit något helt enormt, sä-
ger Ulla Boman på Ålands 
försöksstation.

� Latinskt namn: Argy-
resthia conjugella Zeller.
� Rönnbärsmalen förekom-
mer allmänt i hela Sverige. 
I Norden är rönnbärsmalen 
den viktigaste skadegöraren 
på frukt.
� Vingbredd 10-14 mm. 
� Larven lever på rönn och 
äpple, minerar i frukten, 
förpuppning i en vitaktig 
kokong på marken.
Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Rönnbärsmal. 
Foto: www.nrm.se

Fakta/Rönnbärsmal

romonfällorna, men inte till-
räckligt många för att uppnå 
tröskelvärdet.

Försöksstationen varnade 
också för äppelskorv i slutet 
av maj samt den 12 och 24 
juni i år.

MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax

� En snattare togs på bar gär-
ning när det åkte godis ner i 
fi ckan i en butik i Mariehamn 
på onsdagen.

Två cykelstölder är också 
anmälda till polisen. (uw)

Snattare 
tagen på bar 
gärning

� HAMMARLAND. Element-
husbyggarna Andersson & 
Boman ab föreslås få köpa 
tilläggsmark på det industri-
område där företaget nu ver-
kar. Kommunstyrelsen, som 
behandlade frågan vid sitt 
möte på på tisdagen, föreslår 
för kommunfullmäktige att 
marken  skall säljas. Fullmäk-
tiges nästa möte hålls i sep-
tember.

Vid kommunstyrelsemötet 
fattade man samtidigt beslut 
om ett avtal om återköp av 
marken. Ifall företaget inte 
behöver marken så kommer 
den att kunna återköpas av 
kommunen år 2018. (jk)

Elementbyggare
köper mera mark

� HAMMARLAND. Vand-
ringsleden, Sadelinleden, 
kräver underhåll. Kommun-
styrelsen i Hammarland kon-
staterar att leden ännu be-
höver förbättras och hoppas 
fi nna enskilda eller föreningar 
som är villiga att mot en viss 
ersättning ta på sig ansvaret 
för detta.

Enligt kommundirektör 
Kurt Carlsson handlar det 
bland annat om att röja sly, 
hålla efter gräs, underhålla 
spångar över diken och våt-
marker och se till att informa-
tionstavlor längs leden hålls i 
skick.

Man skall nu gå ut i kom-
munbladet för att utröna vil-
ket intresse som kan fi nnas för 
uppdraget. (jk)

Sadelinleden
kräver underhåll

� HAMMARLAND. Kom-
munstyrelsen i Hammarland 
föreslår för fullmäktige att 
fritidsnämnden skall få rätt 
att överskrida sin budget med 
10.000 euro. Med pengarna 
skall man stöda ungdoms-
föreningen som måste bygga 
dränering vid Hammarbo för 
att få ut försäkringspengarna 
för den vatten- och fuktskada 
som drabbade ungdomsloka-
len och dess klubbrum tidgare 
i år.

Föräkringsbolaget har ställt 
som villkor för utbetalningen 
av pengarna att dräneringen 
åtgärdas. Kommunteknikern 
har beräknat kostnaderna till 
cirka 10.000 euro. (jk)

Extra stöd för
Hammarbo

� Det gick för fot med 26 ki-
lometer i timmen när en bi-
list togs i en fartkontroll på 
Järsövägen i onsdags. Polisens 
mätare visade 96 km/h på 70-
sträckan.

På Neptunigatan togs en bi-
list som körde 57 km/h på 30-
sträckan i skolområdet. (uw)

Fortkörare
åkte fast

� På Neptunigatan åkte två 
mopedister fast i veckan, den 
ena för att inte använda hjälm 
och den andra för att köra 45 
kilometer i timmen på 30-väg.

Mopedist
utan hjälm
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På Åland tillhör förskolan, el-
ler förundervisningen, barn-
omsorgen. Det innebär att 
kommunerna kan välja att 
ta ut en avgift från dem som 
har barn i förskolan. I riket 
däremot är förskolan avgifts-
fri eftersom den är en del av 
grundskolan.

Ålands förvaltningsdomstol 
kom i början av året enhälligt 
fram till att förundervisningen 
inte är en del av den grund-
läggande utbildningen och att 
kommunen får ta ut en avgift.

Mariehamns stad tar i dags-
läget inte ut någon avgift för 
förskolan.

– Det hänger ihop med allt 
strul kring barnomsorgsavgif-
terna. Vi har utgått från att 
man inte får ta ut en avgift för 
förskolan, men nu har rättsfall 
visat att man får det på Åland., 
säger stadens socialdirektör 
Susanne Lehtinen.

Det kan nu bli en ändring i 
staden och Lehtinen säger att 
det är möjligt att förskoleav-
gifterna fi nns med i budget-
diskussionerna redan i höst.

I minst sex av de åländska 
kommunerna är förskolan av-
giftsfri. Flera av dessa kommu-
ner motiverar det med att det 
har funnits oklarheter kring 
vad som gäller. Kökars kom-
mundirektör Kurt Forsman 
säger att man vet vad som gäl-
ler, men att man ändå väljer 
att inte ta ut någon avgift.

– Vi tycker att det ska vara 
så eftersom man inte får ta ut 
någon avgift i riket.

Bättre barnomsorg
Lumparland är också en kom-
mun som inte tar ut någon 
avgift.

– Eftersom vi inte visste vad 
som gällde valde vi att vara på 
den säkra sidan och inte ta ut 

någon avgift. Vi har inga pla-
ner på att ändra det beslutet, 
säger socialsekreteraren Lin-
da Adolfsson.

Antalet timmar förskole-
undervisning varierar mellan 
kommunerna. På Kökar är 
förskolan för sexåringarna två 
timmar per dag, övrig tid som 
barnomsorgen utnyttjas är av-
giftsbelagd.

De kommuner som tar ut 

normal barnomsorgsavgift för 
förskoleundervisningen gör 
det i de fl esta fall helt enkelt 
för att de kan.

– De som går i förskolan 
får ju samma service som de 
andra barnen på daghem-
met. Det är samma kostnader, 
säger Saltviks bildningschef 
Christer Svedmark.

Eckerös socialsekreterare 
Kerstin Wikgren säger att det 

också blir enklare att ta ut 
samma avgift som för dagis-
verksamheten.

– Då slipper det bli så många 
olika avgifter.

Kumlinges kommundirek-
tör Jim Eriksson säger att av-
giften kan ge en bättre barn-
omsorg och undervisning.

ANDERS SIMS
anders.sims@nyan.ax

tfn 528 455

Stora skillnader i avgifter 
för kommunernas förskolor

Nyans undersökning visar:

Vissa måste betala. Föräldrarna till förskolebarnen vid Sviby daghem i Jomala måste be-
tala normal barnomsorgstaxa. Så är det inte i riket och fl era andra åländska kommuner.  
 Arkivfoto: ERKKI SANTAMALA

Vissa åländska kommuner 
tar inte ut någon avgift för 
förskolan, medan andra tar 
ut full barnomsorgsavgift.

I Finland får man inte ta 
ut avgift, vilket har lett till 
tveksamheter på Åland.

� Kommuner som tar ut 
normal barnomsorgstaxa:
Lemland
Eckerö
Jomala
Saltvik
Vårdö
Kumlinge
Brändö:
Hammarland:
� Kommuner som inte tar ut 
någon avgift för förskolan:

Mariehamn
Kökar
Sund
Geta
Lumparland
Finström
� Föglö tar ut en fast avgift 
om 100 €/månad.

Nyan har inte lyckats få 
uppgifter från Sottunga 
kommun.

Fakta/Så ser det ut i kommunerna

För tre år sedan fl yttade Min-
na Saarijärvi till Åland med 
sin familj. Nu har hon byggt 
hus i Jomala. Med anledning 
av att hennes dotter ska bör-
ja förskolan i Sviby daghem 
fi ck hon reda på att det kos-
tar pengar. Det blev en över-
raskning eftersom hon har en 
kompis i Mariehamn som inte 

behöver betala.
– Jag tycker att det är orätt-

vist. Det borde vara samma 
avgifter för alla.

Minna Saarijärvi är besvi-
ken på Jomala kommun som 
hon anser inte tar tillräckligt 

bra hand om barnfamiljerna.
– När vi byggde i Jomala 

förstod jag inte att det fi nns 
en avgift för förskolan.

Barn är viktigast
Hon är noga med att poäng-
tera att det inte är familjens 
utgifter som besvärar henne, 
men hon skulle vilja att kom-
munen sände ut andra signa-
ler till barnfamiljerna.

– Det är principen som är 
viktig. Barn är det viktigaste 
att satsa på.

– Jag tror att jag ska kon-
takta kommunpolitikerna. 
Jag tycker att de ska ta bort 
avgiften så att det blir som på 
fastlandet.

ANDERS SIMS

”Jomala tar inte bra hand 
om barnfamiljerna”

Besviken. Det är inte rätt 
av Jomala kommun att ta ut av-
gift för förskolan, anser Minna 
Saarijärvi som har en dotter 
som börjar förskolan i höst.  
 Foto: JONAS EDSVIK

Föräldern Minna Saari-
järvi tycker inte att Jomala 
kommun gör rätt när den 
tar ut en avgift för försko-
lan. Hon tycker inte att det 
är att värna om barnfamil-
jerna.

– Det handlar inte om 
pengarna. Det är principen 
som är viktig.

Eftersom man får ta ut en av-
gift och förskolan är en nor-
mal del av barnomsorgen så 
gör Jomala kommun det, en-
ligt kommundirektören Harry 
Jansson.

– När nya Sviby daghem 
står färdigt har vi hela Ålands 
bästa barnomsorg när det gäl-
ler kvalitet på lokalerna och 
personalens engagemang. 
85 procent av kostnaderna 
täcks av annat än avgif-
ter. Jag tycker att det är en 

rimlig andel som föräldrarna 
betalar.

Med anledning av Minna 
Saarijärvis besvikelse säger 
han att kommunen inte har 

dåligt samvete för att man tar 
ut en avgift för förskolan.

Skulle det inte vara en 
god idé att ta bort avgif-
ten för att locka barnfa-
miljer till kommunen?

– Det kan man alltid disku-
tera, men det gäller att ha en 
balans mellan inkomster och 
utgifter. Jag tror inte att det 
här är en avgörande faktor för 
barnfamiljer. De ser till helhe-
ten.

ANDERS SIMS

”Vi har inte dåligt samvete”
Försvarar avgif-
ten. Jomalas kommun-
direktör Harry Jansson 
tycker att det är rimligt 
med en avgift för försko-
lan eftersom kvaliteten på 
barnomsorgen är hög. 
Foto: JONAS EDSVIK

Jomalas kommundirektör 
Harry Jansson säger att 
Jomala har Ålands bästa 
barnomsorg och att det är 
rimligt att ta ut full avgift 
för förundervisningen.

Han tror inte att den 
skrämmer bort barnfamil-
jerna.



 kultur
FREDAGEN DEN 24 AUGUSTI 200710 KULTUR

Med nyligen utkomna 
”Stad i skugga” full-
bordar Sten-Erik 

Abrahamsson sin romantri-
logi med Mariehamnsmotiv. 
Det har gått tjugo år sedan 
svitens första del, ”Där fanns 
en stad”, utkom. I den boken 
speglar författaren den unga 
staden Mariehamn genom en 
sjömans- och formansfamilj 
medan tre starka kvinnor står 
i fokus i ”Stadens döttrar”, 
som kom 2003.

I ”Stad i skugga” möter vi 
på nytt mellandottern Ada 
ur den syskonskaran. Hon är 
nu mor till tre döttrar och till 
Sten, hennes och maken  Al-
fred Anderssons enda son.

Vi kommer in i romanberät-
telsen i mitten av 1930-talet då 
man redan börjat kunna ana 
den skugga som kriget snart 
skall kasta också över Åland. 
Sten Andersson som inleder 
sin styrmansutbildning och 
hans fästmö Inga Lisa Boman, 
butiksbiträde i Lilla Andels-
handeln, står i centrum. De 
skall inom kort gifta sig och 
bilda familj och få två barn, 
Folke och Kristin.

Krigstider
Snart anfalls Finland av Sta-
lins Sovjetunionen som  kom-
mit överens med Hitlers Tysk-
land om vilka intressesfärer 
som hör till vem. Vinterkriget 
är ett faktum. Och efter drygt 
ett år av en fred med många 

osäkerhetstecken står så Fin-
land i krig igen, i fortsätt-
ningskriget.

Efter ett försök att försörja 
sig i land som skogsarbetare 
går Sten ut igen och seglar 
snart svensk malm till tyska 
hamnar och kol till Finland, 
som så många andra sjöfa-
rande vid denna tid under 
ständigt hot. Man kan bli ut-
satt för fl yganfall, gå på minor 
eller träffas av torpeder.

För familjemedlemmar och 
andra anhöriga i land är dagar 
och nätter fyllda av oro. Man 
längtar efter brev från sjön 
med lugnande rader och fruk-
tar för besked från redarna 
om att någonting hänt farty-
gen och deras besättningar.

Trovärdigt
Sten-Erik Abrahamsson lyck-
as mycket väl med att gestalta 
de personer som står i cen-
trum i hans berättelse och de 
förhållanden som de levde un-
der i dessa oroliga tider. Även 
den yttre ramen, småstaden 
Mariehamn, återges på ett 
trovärdigt sätt.

Att människan i oroliga ti-
der tar vara på små stunder av 
lycka visar berättelsen. En dag 
på stranden vid Gröna udden 
eller Möckelö kan ge ljusa 
minnen att leva vidare på. 
Kärleken mellan romanens 
huvudpersoner Sten och Inga 
Lisa skildras ömsint och på ett 
sätt som känns äkta.

Dramatik
Bokens dramatiska höjdpunkt 
som fångar läsaren så att man 
inte riktigt märker hur sidor 
och kapitel fl yter förbi är den 
Tysklandsresa med malm från 
Luleå där Stens tungt lastade 
ångare Hekla går på en mina 
utanför Rügen och snabbt 
sjunker.

Det är augusti 1942 och 
Hekla har  kommit från sin 
konvoj redan på svenskt vat-
ten och senare hållit en farlig 
kurs i utkanten av det vatten 
som skulle vara minsvept. Att 
snabbt nå hamn för att lossa 
och lasta ger ekonomiska för-
delar. Sten Andersson hör till 
dem som omkommer i vågor-
na denna mörka augustinatt.

Pappans död är ett hårt 
slag för den unga familjen 
och sorgen sildras fi nstämt. 

Jan Kronholm
Epost: jan.kronholm@nyan.ax

Telefon: 528 466 ”

Joel-vandring 
i Lemland
söndagen den 

2 september kl 13-16

Lena Isaksson-Ahlskog 
guidar och berättar om 
Joel Pettersson

Matts Stenlund läser 
utvalda texter

Vandringen börjar vid 
Lemlands kyrka och 
avslutas på Lemlands 
bibliotek med serve-
ring. 

Anmäl deltagande 
senast 30 augusti 
till Gunilla Jansson 
tel 31742 eller 040-
5326491. 

Alla är hjärtligt 
välkomna!

Arr.: Ålands biblioteks-
förening r.f i samar-
bete med Lemlands 
bibliotek

Självförtroende är en 
färskvara.
 DAN EKBORG I DN

Fanny 
Sundström
skall få en biografi . Förfat-
tare är Erica Norman som 
just nu samlar material för 
skrivandet som hon beräk-
nar kunna ta i tu med efter 
nyår. Hon berättar att hon 
bland annat intervjuat Olof 
M. Jansson och Borghill 
Lindholm med egna min-
nen av Fanny Sundström, 
men vill gärna komma i 
kontakt med alla som kan 
ha ytterligare upplysningar.

– Det kan vara berättel-
ser, skrönor, brev, vykort 
eller annat som kan ge 
någon form av information, 
säger hon.

Hon hoppas också få 
veta mera  om Lydia 
Holmberg som bodde till-
sammans med Sundström 
på mönstergården Guttorp 
i Sund.

Hon har ännu inte be-
stämt sig för om hon skall 
skriva en renodlad biografi  
eller en biografi sk roman 
kring Fanny Sundström som 
hade ett intressant liv. Hon 
satt i det åländska lagtingen 
från 1922 till 1944, men som 
också verkade som lärare 
och rektor i S:t Petersburg 
åren 1908-1915.

Erica Norman nås på 
telefon 35 459 eller via e-
post: norman.erica@gmail.
com. �

Hammarland
vill inte ha 
det extra stöd för bokinköp 
som ställs i utsikt även för 
de åländska kommunerna 
via de fi nska och svenska 
kulturfonderna på fastlan-
det. Nyan har tidigare be-
rättat om denna ”boktalka” 
som går ut på att fonderna 
sträcker till lika mycket 
pengar som kommunerna 
själva är villiga att öka sina 
bokinköp med.

Kommunstyrelsen i Ham-
marland antecknade biblio-
teksnämndens förfrågan till 
kännedom vid sitt senaste 
möte. Man anser att det 
blir för invecklat att göra de 
uträkningar som krävs för 
att få det extra bokstödet 
från fonderna. �

Ålands
sjöfartsmuseum
har hittills i sommar haft 
något fl er besökare än i 
fjol. Under tiden från den 
14 maj, då vår sommarut-
ställning ”Sot, feber och 
bo; sjukvården ombord” 
öppnade fram till i dag den 
22 augusti har museet  haft 
11.641 besökare. 

Sammanlagt sedan årets 
början har besökarantalet 
varit ca 14.000, meddelar 
Anita Pensar vid museet. �

Karen Bue
från Nordiska
kulturfonden gör ett besök 
på Åland nästa vecka 
som ett inslag i Nordens 
instituts föreläsningsserie 
”Röster i Norden”. Tisda-
gen den 28 augusti kl. 19 
skall Bue i Mariehamns 
stadsbibliotek berätta om 
hur Nordiska kulturfon-
den kan stötta ålänningar i 
kulturarbetet. �

Stark roman 
i krigets skugga

Romanmiljö. Sten-Erik Abrahamsson vid Södra gatan 22, en central miljö både i ”Stadens 
döttrar” och ”Stad i skugga”.  Arkivfoto: JONAS EDSVIK

Ny bok
Sten-Erik Abrahamsson: 
”Stad i skugga”, PQR-kultur 
2007, roman,  266 s.

Litteratur

Inga Lisas kamp för att få 
fotfäste och skapa trygghet 
för sig och barnen under de 
återstående krigsåren och 
första efterkrigsåren blir en 
berättelse om de förhållan-
den som präglade vardagen 
för många under dessa långa 
år av mörkläggning och ran-
sonering. 

Att Inga Lisa lyckas få an-
ställning som kassörska på 
Kino Teatern ger författaren 
goda möjligheter att för-
medla tidens puls och stäm-
ningar.

Väcker tankar
Trots att romanberättelsen 
fokuserar på en enda familj 
så påminns man som läsare 
indirekt om alla de offer som 
kriget krävde också på Åland 
och man refl ekterar osökt 

över hur mycket lidande och 
elände vår värld kunde ha 
besparats om inte maktgalna 
ledare störtat den i krig.

Stad i skugga utgör en stark 
avslutning av Sten-Erik Ab-
rahamssons romansvit. Hans 
grepp att låta den unge fader-
löse Folke i en vindsskrubb 
hitta och smygläsa pappans 
och mammans brev till var-
andra är välfunnet och tillför 
skildringen dynamik. Kanske 
kunde de avsnitten till och 
med ha varit fl er.

Sammantaget formar sig 
Abrahamnssons romansvit till 
ett gott skönlitterärt komple-
ment till Mariehamns histo-
ria.

JAN KRONHOLM
jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466
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Skylten såldes på handelsplat-
sen Ebay  till en köpare i Ryss-
land. Priset var 24,99 dollar.

Henrik Häggblom, register-
föreståndare vid Motonfor-
donsbyrån, kollar i sina papper 
och kan snabbt ge besked:

– Det är en så kallad sam-
larskylt och just den här med 
namnet Jim Fox beställdes i 
september 1999 av en samlare 
i Finland, säger han.

En person kan beställa en 
personlig samlarskylt till ett 
pris av 36 euro. Då får man 
en enda skylt och den saknar 
kontrollmärke.

– Det är ganska ovanligt att 
sådana skyltar beställs. Hittills 
har vi gett ut elva samlarskyl-
tar, säger Häggblom.

Om man vill ha en personlig 
registerskylt att använda på 
riktigt på sin bil är priset ett 
helt annat. Då kostar skylt-
paret 831 euro och tillståndet 
gäller för 15 år. Om man vill 
förnya det ytterligare 15 år 
kostar det 500 euro.

Att registrera en ny bil med 
helt vanliga nummerbrickor 
kostar i dag 52 euro. (hf)

Samlarskylt såld på nätet

För samlare. Den här skylten från Åland har nyligen sålts på internet men det är ingen ”riktig” 
registerskylt utan en samlarskylt utan kontrollmärke.

En åländsk registerskylt 
med namnet Jim Fox har 
nyligen sålts på internet 
för knappt 25 USA-dollar. 
Skylten är ingen egentlig 
registerskylt utan en så 
kallad samlarskylt som 
Motorfordonsbyrån säljer 
för 36 euro.

� Strömmen av bilklubbar 
som besöker Åland fortsätter. 
På lördag är det dags för Sve-
riges äldsta aktiva bilmärkes-
klubb, ”The M.G. Car Club of 
Sweden” att göra en runda på 
Åland med 15 ekipage.

MG-klubben bildades 1952, 
har drygt 2.000 medlemmar, 
varav en del fi nns utanför Sve-
rige. På Åland fi nns ett par 
medlemmar, enligt en av dem, 
Raphael Karlsson, som avise-
rar tre åländska deltagare.

På fredag eftermiddag an-
länder ekipagen till Eckerö, 
varefter det körs en musei-
runda till Jakt-och fi skemu-
seet, Brandkårsmuseet, besök 
på Lugnet Keramik och An-
nelund gård i Hammarland.

Lördag morgon ställs bilarna 
ut på Torget i Mariehamn 
klockan 9-10, sedan bär det 
ut på landet i kortege för en 
rundtur med besök i Finströms 
kyrka, Bomarsund och Kastel-
holm.

– Bilarna körs i möjligaste 
mån på småvägar så att besö-
karna skall få se så mycket som 
möjligt av de åländska byarna, 
skriver Raphael Karlsson i ett 
pressmeddelande.

I helgen kommer också et 
50-tal Chevrolet Camaro från 
Sverige till Åland där de bland 
annat deltar i Motorträffen i 
Idrottsparken på söndag. (uw)

Anrikt bilmärke
på Ålandsbesök

� Brandkåren fi ck i onsdags 
rycka ut då automatalarmet 
utlöstes på äldreboendet Tall-
gården i Sund. Även i tisdags 
gick larmet på samma ställe.

– Vi vet inte vad som orsa-
kat alarmet men redan i dag 
(läs onsdag) har rengöring av 
detektorerna påbörjats, säger 
brandchef Lennart Johans-
son. (ml)

Automatalarm
på äldreboende

www.nyan.ax
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Huset syns bra från trevägskors-
ningen mitt i den ursprungliga 
byn. Arkitekturen är harmonisk 
och tilltalande – här ligger ett 
kulturarv väl värt att bevara.

Och just det gör Richard 
Lindblom och Pirjo Timonen 
som köpte huset en av de sista 
decemberdagarna 2004.

Då hade den gamla parstu-
gan stått tom ett par somrar. 
De tidigare ägarna fl yttade in 
i en annan stuga och behövde 
inte Ollas, som i något senare 
skede döptes om till Gullranda, 
längre.

Gullranda, ja. Säkert skulle 
huset – omgivet av en trädgård 
med gamla växter och många 
träd – också passa som ett slott 
åt en president som förstod att 
uppskatta skönheten.

För att få huset så färdigt som 
det är i dag har en otrolig massa 
jobb lagts ner, berättar ”Ricke” 
som är ostmästare vid ÅCA.

– Förra sommaren gick åt till 
fasaden. Den här sommaren har 

vi bytt ut stock under fönstren i 
köket, totalt 85 meter.

I fasadjobbet ingick att fl ytta 
fönstren i liv med brädslåning-
en. Vid en tidigare renovering 
hade huset isolerats utanpå och 
fönstren sjunkit in i fasaden.

Fönsterbågarna, med riktiga 
spröjsar i ytterfönstren, byttes 
på 1970-talet. De har nu kittats 
om, renoverats och målats vita.

På hela gårdstunet doftar det 
gott av rödmylla. Här fi nns inga 
vita knutar eller andra vita de-
taljer, precis som det ska vara 
på så gamla hus.

Under takteglen ligger pär-
torna kvar från förr.

Stort ställe
Ricke förmodar att Ollas ur-
sprungligen har varit ett ganska 
stort ställe. Huset är mycket ge-
diget byggt med grovt timmer, 
och en bit upp i skogen ligger en 
smedja med vällingklocka som 
man ringt in arbetsfolket med. 
Nära huset fi nns lillstuga med 
verkstad och smedja, nu om-
byggt till garage, och ett häbbre 
där man haft spannmålslager.

– Det här är ett sånt stort pro-
jekt att när man kommer hit ska 
klockan helst stanna, beskriver 
Ricke omfattningen av renove-
ringen.

Paret har alltså snart tre år 
av renoveringsarbete bakom 
sig. Inne har det mesta rivits, 
de tidigare gjutna golven pikats 

bort och gjutits på nytt på plin-
tar. Under golven har man lagt 
grus, och närmast ytterväggarna 
har ett djupt lager lecagrus lagts 
som köldskydd och som hinder 
för gnagare som annars gärna 
tar sig in i hus.

– Lecagruset fungerar väldigt 
bra, har Ricke märkt.

Som golvmaterial har kilså-
gade brädor lagts. När de satt 
sig ordentligt ska de fästas med 
fabrikssmidd spik eller, på vissa 
ställen, pluggar av trä. Till väg-
garna, som inte har riktats mer 
än nödvändigt, har man valt 
mjuka träfi berskivor.

Rejält kök
Köksinredningen kommer om 
någon vecka. Då kan paret nju-
ta av frukost i ett utrymme som 
är ungefär lika stort som halva 
deras lägenhet i stan.

Sedan två månader tillbaka 
bor de i huset, även om de än 
så länge inte har fl yttat sakerna 
från lägenheten.

Båda två är intresserade av 
gamla hus och renoveringar.

– Annars skulle det inte gå. 
Men vet ju inte egentligen vad 
man har fått för hus även om 
man har köpt det, och sen är det 
ändå tre gånger mera arbete än 
man tänkt sig från början.

Det fi nns en åkomma som 
brukar drabba långtidsrenove-
rare allt emellanåt – renove-
ringsbaksmälla.

Jo, visst har också Ricke och 
Pirjo emellanåt drabbats. Men 
bara tillfälligt.

– Då gör man något annat. 
Börjar i någon annan ända.

Till exempel slipar en gam-
mal möbel som paret också har 
samlat på sig. Inredningen ska 
ju passa in i det gamla huset.

– Det blir som en livsstil 
– man byter ut saker vartefter 
man hittar.

Emmaus-toa
Nedre våningen består av far-
stu, hall, kök, sal och badrum. 
Toalettstolen är från 1930-talet, 
inköpt på Emmaus.

Övre våningen har än så länge 
kvar sina sommarrum. Ett av 
dem används som sovrum.

När renoveringen är klar 
– förhoppningsvis till jul – har 
Ricke, Pirjo och de två kattung-
arna Nelly och Minnie cirka 235 
kvadratmeter att röra sig på.

Då kanske Ricke får mera tid 
för sin hobby, kappsegling.

– Under renoveringsåren har 
jag kappseglat på måndagar. 
Några nöjesseglatser har det 
inte blivit, säger han – och vi för-
står mycket väl vad han menar.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

 Foto: JONAS EDSVIK
jonas.edsvik@nyan.ax

tfn 528 470

Till julen hoppas nya ägarna fl ytta in i huset

Gamla Ollas i Karrböle  
Som en gammaldags 
pärla, infattad i åkermark, 
lyser gamla Ollas i Jomala 
Karrböle röd i sensommar-
solen.

Husets äldsta del lär ha 
byggts redan på 1780-
talet. Sedan snart tre år 
tillbaka pågår en varsam 
– men grundlig – renove-
ring.

Pärla. Gamla Ollas, eller 
Gullranda som gården heter 
numera, är en riktig pärla mitt 
på den åländska landsbygden.
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fi ck nytt liv

Gammalt. Husets äldsta del lär ha byggts redan på 1780-talet.

Fler bilder på nästa sida
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HERRALA-TRÄHUS   
       
Bekanta Dig med dessa annorlunda hus! Herrala-husfabriken, 
som tillhör Koskisen-koncernen (www.koskisen.com), levere-
rar huspaket av mycket hög kvalitet både i Storelement- och 
Pre Cut -utförande. Korta leveranstider, fi na vintererbjudan-
den. Eftersom bara en del av husmodellerna fi nns på hemsi-
dan (på svenska: klicka på den svenska fl aggan), lönar det 
sig att titta i de 5 huskatalogerna. 
Även helt individuella hus produceras efter önskemål.
 -Villor, radhus, våningshus andra 
 former av byggnader.

Du som vill bygga i sten, bekanta Dig med

LUJA-STENHUS

Förmånliga lågenergihus av lättgrusisoler- eller betongisoler-
block, även betongelement. 

Numera även nyckelfärdiga hus!      
Hämta/beställ prospekt.

Övrig service:
*tomtanalyser och utredningar

*arkitektprojektering
*kompletta bygglovshandlingar

*kostnadskalkyler
*bygginfo och rådgivningH

U
S
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E
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T
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R

Bygga & renovera

Svängrum. Köket bjuder på generösa ytor. Spisen är gammal men inte ursprunglig, golvbrä-
dorna är nya och lutade, taket är gammalt med öglorna i original kvar. Brädan längst mot väggen kan 
lyftas bort för översyn av isoleringen – lecagrus.

Vind. I övre våningen återstår mycket arbete. 
Richard Lindbloms hobby – kappsegling – får 
vackert vänta på mera tid.

Mössjägare. Katten Nelly – eller om det är 
Minnie – är till både nytta och nöje.

Gammal stil. Badrummet, som har dörr direkt ut i grönskan och kvällssolen, går i gammal 
stil. Toalettstolen är troligen från 1930-talet och inköpt på Emmaus. Badrummet har byggts som ett 
”akvarium” av lecablock, med luftspalt runt, för att hindra fuktläckage uppåt och åt sidorna.

Fortsättning från föregående sida
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Dalbo, Uppgårdsv. 8

Bygga & renovera

Plånbok och taklut är inte det 
enda som avgör. Materialet 
ska också passa huset. 

Günther Andersson på GA-
Byggservice är en föresprå-
kare av tegel. Han berättar att 
det fi nns olika sorter men att 
betongtegel är det som fl est 
väljer till sitt hus.

Företaget lägger tegel på 
runt tio hus varje år. Enligt 
Andersson är efterfrågan 
konstant.

– Jag ser ingen förändring i 
antalet som väljer tegel.

Tegelkvalitén har förbätt-
rats de senaste åren. Förr 
tillverkades materialet lokalt. 
GA-byggservice importerar 
från riket och Sverige.

– Och när folk köper hus-
paket brukar teglet komma 
färdigt med, säger Günther 
Andersson.

Hållbart
Livslängden på tegel har ökat 
med tio år, även om kyla, sol 
och regn sliter på ytan. På må-
lat tegel kan färgen mattas av 
med tiden.

– Dagens tegel kan nog 
ändå hålla upp mot 40 år. 

Günther Andersson tycker 
att man ska låta takets kon-
struktion ska avgöra vid valet 
av plåt- eller tegeltak.

– Har taket mycket vinklar 
är det bättre att sätta plåt. Det 
måste man ju ändå göra i alla 
hörn.

Lättskött
Stig Björkman på Bröderna 
Björkmans Plåtslageri berät-
tar att företaget lägger cirka 
tiotusen kvadratmeter falsat 
plåttak varje år. Han menar 
att plåt är att föredra om man 
vill ha ett lättskött tak. Ett 
brantare tak sköter i princip 
sig själv. 

– Men det är bra att ta bort 
löv och hålla dem någorlunda 
rena. Då kan taket hålla upp 
till 50 år, säger han.

Oljeeldning kan däremot 
förstöra både tegel- och plåt-
tak. Vid oljeeldning är det 
därför bra att kontrollera 
skorstensanslutningen vartan-
nat år.

Enligt Stig Björkman har 
efterfrågan på falsad plåt ökat 

de senaste sju åren. 
– Det är nog kvalitén som 

avgör. Dessutom vill arkitek-
terna ha det, medan monte-
ringshus nästan alltid kommer 
med tegel. 

Han har inget emot tegel 
men ser fl er fördelar med 
plåt.

– Plåttaket ligger i tiden.

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax

tfn 528 467

Taket är huvudsaken

Tegeltak. Att välja material till taket kan vara knepigt. Tegelkvalitén har förbättrats de senaste 
åren, säger Günther Andersson på GA-Byggservice.  Foto: JONAS EDSVIK

Taket är en viktig men 
utsatt del av ditt hus. Det 
fi nns oändliga valmöjlighe-
ter när det gäller material.  
Nyan reder ut begreppen 
när det gäller de två vanli-
gaste: tegel och plåt.

Plåttak. Stig Björkman på Bröderna Björkmans Plåtslageri 
tycker att både plåt- och tegeltak är vackra men anser att man ska 
välja det förstnämnda alternativet om man vill ha ett lättskött tak.  
 Foto: ERKKI SANTAMALA

Tegel:
Günther Andersson, GA-
Byggservice
Fördelar: 
Pris
Utseende
Lekman kan lägga själv
Nackdel:
Tyngden. Snön lägger sig 
på taket.
Plåt:
Stig Björkman, Bröderna 
Björkmans Plåtslageri
Fördelar:
Lätt
Tätt
Vackert
Nackdel:
Dyrare än tegel

Fakta/Experterna listar

p
www.nyan.ax
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Gunnar Svahnström Kb
Ålandsvägen 23, tel. 16 531 fax 17 531
g.svahnstrom@gs-konsult.inet.fi
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Designas för dig
Sveriges vackraste hus
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Vi bygger i trä med riktiga brädor i både inner- och ytterväggar. 

Ett naturligt material som ger ett sunt boende.

Skönt att veta för dig som ska fylla huset med liv.

Våra arkitekter ritar så det passar dig – med ditt individuella uttryck.

h
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Vi använder ca. 7% mer trä i våra hus än de flesta andra hustillverkare.

Vi bygger i trä med riktiga brädor i både inner- och ytterväggar.
Ett naturligt material som ger ett sunt boende.
Skönt att veta för dig som ska fylla huset med liv.

Våra arkitekter ritar så det passar dig - med ditt individuella uttryck.

Hus byggda med riktiga brädor är bra för 

människa och miljö. Koldioxidutsläppen och 

växthuseffekten minskar därför att:

• Träet finns i vår närhet och kräver inga långa transporter.
• Trädet binder koldioxis medan det växer. Gaser som annars 

skulle tränga ut i atmosfären.
• Det är ett förhållandevis lätt byggmaterial och därför går 

 det åt mindre energi att flytta träelementen från fabriken 
 till byggplatesen.

• Vid förädlingen av träets stam går det åt betydligt mindre 
 energi än vid förädling av andra byggmaterial.

Bygga & renovera
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Dags för ett nytt tak?

Fiberkomposit
Taket med marknadens bästa 

kvalitet/pris förhållande

• Högsta kvalitet: 15 års garanti. 
• Orkansäkert, certifierat för vindstyrkor 

över 50m/s. 
• Rostar inte, förlorar inte sin färg. 

Färgpigmenten impregnerade i materialet.
Färger: Tegelrött,brunt, grönt och svart.

• Tyst vid regn, glänser inte i solsken. 
• Lätt att hantera och montera: 

Skivformat 2,0m x 0,95m. Vikt 6,4kg/skiva. 
• Modernaste miljöteknologi: Komposit 

av organiska fibrer, bitumen och harzer. 
• Dagsljus i hallen/ladan med Onduclaire 

transparent takskiva av PVC.

Oslagbart pris: 7,95€/m2 inkl moms.
(Onduclaire transparent: 14,25€/m2, 10 års garanti)

Kom och se Onduline takskivan hos oss. Vi visar gärna och berättar mera.

Fabriksgatan 7 
22100 Mariehamn 
Tel: 23314, 0457-0529 586 
www.westra.fi / info@westra.fi

• Högsta kvalitet: 15 års garanti.

• Orkansäkert, certifierat för vindstyrkor
över 50m/s.

• Rostar inte, förlorar inte sin färg.
Färgpigmenten impregnerade i materialet.
Färger: Tegelrött,brunt, grönt och svart.

• Tyst vid regn, glänser inte i solsken.

• Lätt att hantera och montera:
Skivformat 2,0m x 0,95m. Vikt 6,4kg/skiva.

• Modernaste miljöteknologi: Komposit
av organiska fibrer, bitumen och harzer.

• Dagsljus i hallen/ladan med Onduclair 
 Cristal transparent takskiva.

(Onduclair Cristal Polycarbonate transparent 16,25 €/m², 10 års garanti)

Bygga & renovera
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Han ingår

Christer Johansson,

byggrådgivare

Skulle du behöva någon 
att diskutera dina byggplaner med? 

Vår byggnadsrådgivare Christer Johansson, med mångårig 
erfarenhet av bygg branschen, kan hjälpa dig.

Du som är kund hos Ålandsbanken och Ålands Ömsesidiga 
Försäkringsbolag får utan någon kostnad byggnadsrådgivning 
med Christer (värt 400 euro) när du lyfter ett bostadslån.

Christer kan hjälpa dig med dig med att:

✦ Välja byggnadssätt, tomt och plan.

✦ Göra upp kontrakt med leverantörer av el, VVS & bygg.

✦ Se till att din byggbudget håller, vilket gör att du kan 
spara pengar eftersom det minskar risken för otrevliga 
ekonomiska överraskningar under byggandets gång.

✦ Bygga vattenskadesäkert.

I samarbete med

Christer fungerar som bollplank och byggsupport och hjälper dig 
samtidigt att undvika kostsamma fallgropar i byggandet.

utför rör-
installationer

• nybyggen

• renoveringar

• service

Thomas Karlsson, Pålsböle

Tel. 0457 374 9782
tkror@hotmail.com

Bygga & renovera
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Enligt Konsumentverket 
motsvarar prisuppgifterna på 
webbsidorna och i broschyrer-
na inte alltid det som konsu-
mentskyddslagen förutsätter.

Bristerna uppdagades i en 
tillsynskampanj som Konsu-
mentverket genomförde under 

sommaren. Under kampanjen 
granskades 21 företag i huspa-
ketbranschen utgående från 
webbsidor, broschyrer, kata-
loger och tidningsreklamer

Konsumentverket påpekar 
att kunden måste få veta vad 
som ingår i priset, samt vilka 
andra obligatoriska inför-
skaffningar som krävs för ett 
beboeligt hem.

Nya anvisningar
Småhusindustrin rf (PTT) 
meddelar att man kommer 
att ge nya anvisningar i saken 

nästa vecka. De nya anvisning-
arna har gjorts i samarbete 
med Konsumentverket. 

Enligt PTT:s vd Aarne Jus-
sila är det ändå svårt att ge 
jämförbara prisuppgifter ef-

tersom de krav köparna har är 
så olika.

– Någon vill installera köket 
själv, medan en annan vill ha 
det färdigt installerat, säger 
Jussila.

Konsumentverket påminner 
om att prisuppgifter inte krävs 
när hus presenteras på en all-
män nivå, så som i exempelvis 
en tidningsreklam. Däremot 
måste priset fi nnas med när 
företaget presenterar en viss 
hustyp och paketets innehåll 
på sin webbsida eller i sin ka-
talog. (FNB)

Konsumentverket synar huspaket
HELSINGFORS. Kon-
sumentverket i Finland 
kräver att tillverkarna av 
huspaket ger mer de-
taljerad information om 
både innehåll och pris på 
paketen.

Prisbroschyrer är ofta bristfäl-
liga, menar Konsumentverket.

Annonsera i den tidning 
du själv läser!
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K.f för De Gamlas Hem
De Gamlas Hem är ett ålderdomshem med 67 

vårdplatser, fördelade på tre avdelningar.

Då vår nuvarande föreståndare går i pension från 
1 januari söker vi en ordinarie

Föreståndare
med början enligt överenskommelse.

Åldringsvården står inför många förändringar. 
Kanske just du vill komma med och utveckla vår 
arbetsplats. Vi söker dej med arbetsglädje, samar-
betsförmåga och flexibilitet.

Du skall även ha lämplig högskoleutbildning inom 
branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Lön enligt avtal.

Uppgifter om tjänsten lämnar förvaltningschef 
Solveig Jansson tel 31 256 eller föreståndare  
Christina Kronhed tel 31 106.

Ansökan lämnas senast den 7 september 2008 till 
förbundsstyrelsen för De Gamlas Hem,  
22150 JOMALA.

Jomala den 16 augusti 2008

Förbundsstyrelsen

NYPRODUCERAT 

EGNAHEMSHUS
centralt i Godby. 

Klart för inflyttning omgående

Tel 0457 530 0924

Kommunalförbundet
Ålands Miljöservice

söker

AVFALLSTEKNIKER
på heltid (100%)

Ålands Miljöservice är en gemensam renhållningsmyndig-
het för 12 kommuner med sammanlagt 22.000 invånare. 
Till arbetsuppgifterna hör att

• förbereda upphandling av entreprenader och följa upp 
 entreprenörernas åtaganden

• planera insamlingspunkter för avfall  
 (återvinningscentraler mm.)

• övervaka nedskräpning

• utföra utvecklings- och projektarbete

• följa upp företagens avfallshantering

I arbetet kan även ingå andra uppgifter som rör kommu-
nalförbundets verksamhet.

Den som utses till avfallstekniker skall ha avlagt för tjäns-
ten lämplig examen och vara förtrogen med avfallshan-
tering.

För ytterligare information kontakta Fredrik Karlsson 
tfn: 018-23844.

Välkommen med din ansökan inklusive löneanspråk, 
senast måndagen den 10 september 2007 till 
Kommunalförbundet Ålands Miljöservice, Elverksgatan 1,
AX-22100 Mariehamn eller per     
e-post: fredrik.karlsson@mise.ax

Mariehamns stad

Mariehamns stad, 
fastighetsavdelningen 

inbegär 

anbud på följande 
urbruktagna maskiner

vid Strandnäs 
högstadiums slöjdsal:

Cirkelsåg/Fräs 
Luna 1983/Master W 49

Kombihyvel (rikt och 
plan) Luna 1983/L39

För visning och när-
mare information kon-
takta Bernt Sundin tel. 
04575292913

Skriftliga anbud märk-
ta ”Maskiner” skall 
vara Tekniska verken, 
fastighetsavdelning-
en, Elverksgatan 1, 
tillhanda senast den 7 
september kl. 15.00.

Mariehamns stad

Ytternäs skola 

anställer en

skolsekreterare 
från 1.10.2007.

Arbetstiden är 80 % (29 
tim/vecka).

Närmare information 
ger rektor Krister Norr-
grann, tel. 531360, 0457-
3312633 eller e-post:
krister.norrgrann@ 
mariehamn.ax 

Skriftlig ansökan 
inlämnas senast den 
10.9.2007 till: Ytter-
näs skola, V. Ytternäs-
vägen, 22100 Marie-
hamn.

Högskolan på Åland erbjuder utbildning inom sjöfart och teknik, 
företagsekonomi, turism och vård, öppna högskolekurser och 
fortbildningskurser. Vid högskolan bedrivs även forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom högskolans ämnesområden. Högskolan har 
400 studerande inom examensinriktad utbildning och sammanlagt 2000 
deltagare per år inom den öppna kursverksamheten. Personalen vid 
högskolan består av drygt 60 personer. Till verksamheten är även ett stort 
antal gästföreläsare knutna.

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som

Överlärare eller lektor 

   inom Elektroteknik

Vi erbjuder intressanta och självständiga arbetsuppgifter att 
tillsammans med våra övriga överlärare och lektorer undervisa och 
bedriva forskning och utveckling vid utbildningsprogrammet för 
elektroteknik.

För tjänst som lärare vid högskolans utbildningar värdesätter vi 
undervisningserfarenhet på högskolenivå, forskningserfarenhet 
inom ämnesområdet, att gruppen av lärare vid ett utbildnings-
program kompletterar varandra ämnesmässigt samt intresse för 
såväl självständigt arbete som för samarbete i grupp. En målsättning 
vid högskolan är att öka utbildningarnas forskningsanknytning. 

Speciellt värderas insikter i moderna marina/industriella styr- och 
elsystem samt komponenter som ingår i dessa.

Behörighetskraven för tjänsterna enligt landskapsförordningen om 
Högskolan på Åland och lön enligt landskapets tjänstekollektiv-
avtal. Ytterligare information om tjänsterna � nns på vår 
hemsida www.ha.ax. Tillträdelsedatum 1.10.2007 eller enligt 
överenskommelse.

Din skriftliga ansökan bör vara oss tillhanda senast den 18 
september 2007 kl. 16.00. Adress: Högskolan på Åland, Pb 1010, 
AX-22111 Mariehamn. Ytterligare upplysningar om tjänsten ges 
av programledare för utbildningsprogrammet för elektroteknik 
Matias Waller, matias.waller@ha.ax, eller vicerektor Henrik 
Karlsson, henrik.karlsson@ha.ax, Tel vx: +358 18 5370.

Mariehamns stad

Den 21 augusti 2007 
utgavs i Ålands författ-
ningssamling:

Landskapslag om till-
lämpning i landskapet 
Åland av vissa riksför-
fattningar om pension 
för arbetstagare (ÅFS 
2007:29)

Landskapslag om änd-
ring av LL om Pos-
ten på Åland (ÅFS 
2007/30)

Landskapslag om än-
dring av LL om till-
lämpning i landskapet 
Åland av vissa riks-
författningar om sta-
tens pensioner (ÅFS 
2007/31)

Landskapslag om upp-
hävande av LL om till-
lämpning i landskapet 
Åland av riksförfatt-
ningar om pension för 
arbetstagare i kort-
variga arbetsförhål-
landen och för konst-
närer och särskilda 
grupper av arbetsta-
gare (ÅFS 2007:32)

Landskapslag om upp-
hävande av LL om 
utbetalning av pen-
sioner i landskapet 
Åland (ÅFS 2007:33)

Landskapslag om 
ändring av LL om 
landskapet Ålands 
pensionsfond (ÅFS 
2007/34)

Landskapslag om änd-
ring av grundskole-
lagen för landskapet 
Åland (ÅFS 2007/35)

Landskapsregeringen

 När jag lyssnade på mor-
gonnyheterna hörde jag att 
vårdpersonalen kräver 10 % 
lönelyft. Minst 500 euro per 

månad behöver de genast. 
Och jag tänker på att ingen 
tycks tro att pensionärer var-
ken äter eller behöver kläder 

Lönelyft för pensionärer
på kroppen. Eller har några 
som helst fritidsintressen.

Sanningen är att pensionens 
realvärde sjunker år från år. 
Pensionsförhöjningen (på en 
från början låg pension) som 
oftast rör sig om cirka 1-2 %/

år täcker ingalunda prishöj-
ningarna på mat, mediciner 
och övriga förnödenheter, 
inte ens för en pensionär med 
en från barnsben inrotad vana 
att snåla och spara på allt 
(från snörstumpar till gamla 
saftfl askor!).

Vad gäller fritidsintressen så 
har Mediskurserna varit till 

stor glädje för många. Nu höjs 
deltagaravgifterna för kurser-
na samtidigt som fl era kom-
muner står i beråd att ta ut en 
kommunal avgift av dem som 
går på Medis. Det innebär att 
många pensionärer måste av-
stå från nöjet att gå på kurs.

Mediskursen har för många 
känts som en höjning av livs-
kvaliteten, och kanske det 
enda extra man har råd med. 
En kurs som tidigare kostat 

runt 40 euro ökar till över 100 
euro med det nya systemet. 
Många åländska pensionärer 
har mindre än 1.000 euro/må-
nad netto att leva på. Det är 
inte mycket.

Jag undrar hur det skall bli 
med det där ålandstillägget 
för pensionärer som det tala-
des så mycket om för några 
år sedan? Men som vanligt 
så ”lovas det runt och hål-
les tunt” i valtider. Det enda 
man kan vara säker på är att 
den som redan har handen i 
syltburken ogärna släpper dit 
någon annan.

Runa Lisa Jansson
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TV-programmet fredag 24 augusti

7.00 Gomorron Sverige 
[80194786]

10.30–12.30 UR-program 
[7165298]

10.30 Bajo el cielo de 
Madrid (R) [7208521] 10.45 Bajo el 
cielo de Madrid [7614786] 11.00 Big 
Words (R) [4811] 11.30 Globalisering 
(R) [4298] 12.00–12.30 Ramp Höj-
dare [5927] 

13.00 Rapport [81417]

13.05 Planeten (R) [4919250]

14.05–14.30 Efter skogsbranden (R) 
[8769786]

16.00 Kräftgång framåt (R) [8095]

16.30 I Mårtens värld (R) [5960]

17.00 Rapport [55569]

17.10 Gomorron Sverige [417144]

18.00 Sorgens ansikten [7705]

Dansk intervjuserie från 2005. Del 4 av 
4. Även 29/8.

18.30 Niklas mat (R) [5724]

19.00–20.00 Bolibompa [4076]

19.00 Reprisstart:  Lisas sagoshow 
(R) [68873] 19.20 Månskensdrake 
[908231] 19.30 Seriestart:  Fåret 
Shaun [15705] 19.35 Seriestart:  
Häxan Surtant [766637] 

20.00–20.30 Bobster [279]

20.00 Seriestart:  Lilla Melodi-
festivalen: Artisterna [36298] 
20.15 Bobster [8880521] 

20.30 Rapport [250]

21.00 Studio Sumo [20231]

22.00 Bad boys [674057]

¿ Amerikansk actionfilm från 
1995. Den perfekta rånkuppen hade va-
rit ännu mer perfekt om det inte varit 
för de duktiga snutarna Mike och Mar-
cus. Med hjälp av ett vittne förföljer de 
tjuvarna genom Miamis undre värld. I 
rollerna: Martin Lawrence, Will Smith, 
Téa Leoni.

23.55 Rapport [9377705]

0.05 Kulturnyheterna (R) [9336458]

0.15 Vägmarkeringar (R) [58019]

Israelisk kortfilm från 2006.
0.40 Låsningar [8321800]

Spansk kortfilm från 2006.
0.55 Friidrott: VM i Osaka [75896895]

3.30 Friidrott: VM i Osaka [7287019]

Även i SVT HD.
3.50–7.35 Friidrott: VM I Osaka 

[39655767] Även i SVT HD.

17.05 Eldsjälar – den häfti-
gaste 
chefen (R) [20144]

17.35 Veronica Mars 
[7883892]

18.20 Nyhetstecken [5456231]

18.30 Oddasat [65873]

18.45 Uutiset [4115304]

18.55 Regionala nyheter [2301502]

19.00 Aktuellt [35057]

19.15 Strömsö [4190618]

Finlandssvenskt livsstilsmagasin från 
2006. Del 4 av 5. Väggmålning i jätte-
format. Även 28/8.

19.55 A-Ford i miniatyr [9469347]

Norskt reportage från 2006. John 
Reimertz ville bygga en veteranbil 
i storlek som passade barnbarnen. 
Det tog honom sju år .

20.00 Kulturnyheterna [81250]

20.10 Regionala nyheter [8213250]

20.30 London live [2417]

Med Kaiser Chiefs, Patrick Wolf, The 
Feeling och Jet. Även 26/8.

21.00 En film om Anders Petersen 
(R) [71618] K special. Anders Petersen 
är en av Europas främste stillbilds-
fotografer som influerat en hel 
generation skandinaviska fotografer. 
Även 26/8 och 28/8.

21.55 Anslagstavlan [8667076]

22.00 Aktuellt [75637]

22.25 A-ekonomi [6917163]

22.30 Vem håller i kopplet? [42960]

Kanadensisk serie från 2007. Del 3 av 
13. 

22.50 Fingerfärdig [1160366]

Amerikansk kortfilm från 2004. När 
arvtagerskan till hotellet kommer på 
en ficktjuv, ger hon honom ett 
oemotståndligt erbjudande.

23.00 Sportnytt [82502]

23.15 Regionala nyheter [1140502]

23.25 Epitafios – besatt av hämnd 
[1743540] Argentinsk kriminalserie 
från 2004. Del 12 av 13. Marina blir 
tagen från fallet och Jiménez avslöjar 
vem som sköt hans mamma. 

0.15 Studio 60 on the Sunset Strip (R) 
[1435651] Amerikansk dramaserie från 
2006. Del 1 av 22.

1.00 Söderläge (R) [4771093]

1.30–2.00 Bästa formen (R) [1521570]

7.30 Beverly Hills [8334279]

8.25–8.55 Home and away 
[3182095]

9.55 Montel Williams show 
[2555279]

10.50 Våra bästa år (R) [8318095]

11.40 Oprah Winfrey (R) [9615291]

12.30 Rachael Ray [9045328]

13.25 Momento [5520873]

13.50 Våra bästa år [2255569]

14.40 Oprah Winfrey show [7889637]

15.35 Smallville [9923076]

16.30 Förhäxad [4507160]

17.20 Nanny [196250]

17.50 Kärlek vid andra ögonkastet 
¿ [93652453] Amerikansk komedi 
från 1997. När den ambitiöse karriäris-
ten Alex möter den vackra mexikan-
skan Isabel. I rollerna: Matthew Perry, 
Salma Hayek, Jon Tenney.

19.55 Update [1975095]

20.00 Extreme home makeover (R) 
[961366] Amerikansk inredningsserie 
från 2006.

21.00 Saved [821908]

21.55 Update [9180415]

22.00 Absolut makt [1516601]

¿ Amerikansk thriller från 1997. 
När inbrottstjuven Luther Whitney 
bryter sig in i billionären Walter 
Sullivans hus överraskas han oväntat 
av Sullivans unga fru Christy – som 
kommer hem med USA:s president. 
Presidenten blir lite för hårdhänt och 
när Christy försvarar sig rusar två 
säkerhetsvakter in och skjuter henne. 
Luther lyckas fly men blir upptäckt 
och tvingas gå under jorden. 
I rollerna: Clint Eastwood, Gene Hack-
man, Ed Harris.

0.25 Update [4836477]

0.35 My name is Earl [9678090]

1.10 Sudden impact [96735421]

¿ Amerikansk action från 1983. 
Ett våldtäktsoffer hämnas på sina förö-
vare i en liten småstad. I rollerna: Clint 
Eastwood, Sondra Locke.

3.20 Rescue me [4227380]

4.10 Hotet från underjorden [6229274]

¿ Amerikansk science fiction 
från 1989. I rollerna: Kevin Bacon, Fred 
Ward, Finn Carter.

5.45 Montel Williams show [7845583]

6.30–6.55 Jamie Kennedy [8070670]

6.50 Nyhetsmorgon 
[58816279]

11.00 Jackpot [5008366]

12.05 Tredje klotet från so-
len (R) [7130347]

12.30 Tillbaka till Aidensfield [9076298]

13.25 Hem till gården [976873]

13.55 Nyheterna [9822927]

14.00–14.30 Trav: Dagens rätt [791569]

15.30 Ordjakten [740434]

15.45 Nyheterna [9409927]

15.50 Ordjakten [6787908]

16.35 Tredje klotet från solen (R) 
[8057415]

17.05 Will & Grace (R) [3307989]

17.30 That ’70s show (R) [143908]

18.00 Falcon Beach (R) [704892]

18.50 Superveterinärerna [920095]

19.05 Keno [5121434]

19.10 Superveterinärerna, forts 
[363705]

19.30 Nyheterna och 
ekonominyheterna [219960]

19.40 Väder [5130182]

19.45 Lokala nyheter [880057]

20.00 Nyheterna och 
ekonominyheterna [281366]

20.35 Två ägg i högklackat (R) 
[1663453] Svensk fars från 2005. Det 
har gått ett år sedan bröderna Nilsson 
delade sin diversehandel mellan sig. 
Lillebror Ingmar har satsat på kon-
ferens och under hållning. Storebror 
Gustav har satsat på en verkstad där 
han reparerar motor sågar. I rollerna: 
Stefan 
Gerhardsson, Jojje Jönsson.

23.00 Nyheterna [942811]

23.25 Numbers [5791705]

Amerikansk kriminialserie från 2006-
07. Del 7 av 24. När flera ström avbrott 
inträffar i Los Angeles måste Don och 
hans team försöka fastställa om det är 
olyckshändelser eller om terrorister 
ligger bakom det. 

0.20 Conviction [7941941]

1.10 Samarbetets pris [68045835]

¿ Franskt drama från 2002. 
I rollerna: Jacques Gamblin, Denis Po-
dalydès, Charlotte Kady.

4.15 Huge moves [5433212]

5.00 Naturkatastrofen inifrån [5528380]

5.55 Djurens ö (R) [52871816]

6.00–10.00 X3M: God mor-
gon med A-laget

17.14 Kortnytt
17.15 Zon5: Station T (R)

Underhållning och sport 
av högsta klass, dessutom nyheter och 
en nypa dolda fakta. Två hjul, bara kul, 
titta på ”Mopo”. Allt om mopeder från 
och med idag i ”Station T”.

17.45 Buu-klubben: Trillingarna
18.15 TV-nytt
18.30 Sommarturné med FST5 (R)

I Borgå medverkar Ville Vuorelma 
från ”Buu-klubben”, Benny Törnroos 
och Mumintrollet. Det bjuds också på 
ett reportage från Tove Janssons som-
marparadis Klovharun. Textat. 

19.00 Africa United. Dokumentär. 
Skildring av en fotbollstokig tränares 
drömmar och ambitioner. Hans färg-
starka spelare måste få bukt med sina 
egon och sitt heta temperament för att 
uppnå god laganda.

19.55 Norge runt. Rekord i rosenmål-
ning.

20.00 TV-nytt
20.20 Sportnytt
20.25 Fyra sånger från Finland (R)

Underhållningsserie. Om märkvärdiga 
personer i besynnerliga sammanhang. 
Del 1 av 2. Sista sången. Robinson-Riko, 
del 1. Medverkande: Anders Slotte, 
Patrick Henriksen, Max Forsman, An-
dré Wickström och Henrik Thorson. 
Repris från 21/8.

20.55 Kärlek på mitt sätt. 
21.40 Jools Holland med gäster

I kväll: Paul Simon, David Gilmour, 
The Streets, Elvis Costello & Allen 
Toussaint.

22.40 Skatudden. Skatudden är den del 
av Helsingfors där man tydligast kan 
se de lager som olika seklers bebyg-
gelse och liv lämnat efter sig.

23.40 K-märkt – en hyllning till mo-
dernismen. Spritkortet.

23.45 Kvällsnytt
23.50 Oddasat

Nyheter på samiska. Svensk text.
0.05–0.45 Eftersnack

Pratshow. Om veckan som gått med 
Magnus Londen och Jeanette Björk-
qvist, plus sidekick.

6.25 Godmorgon Finland [63495095]

9.10 F1 [7020386]

9.15 Hollyoaks [3600340]

9.45 Vinstpotten [8721144]

10.45 Köpkanalen [7084057]

12.55 MTV3 Chatt [4834347]

14.10 Fråga stjärnorna [7173618]

14.45 Word Puzzle [552163]

15.20 Änglarnas stad [9727502]

15.45 Vinstpotten [2092908]

16.50 Matstället (R) [469124]

17.05 Hollyoaks [821434]

17.35–18.05 Syster och syster [811057]

18.30 Formel 1: fri träning [493415]

19.00 Sjuans nyheter [972927]

19.15 Kauppalehtis ekonomiska nyheter [726366]

19.25 Dagens Väder [9125540]

19.30 Dolda liv [517434]

20.00 Skräckköket [233095]

Amerikansk dokumentärtävling. Deltagarna täv-
lar om att bli köksmästare. Arenan är Hell’s Kit-
chen – en fiktiv restaurang i Hollywood där Chef 
Gordon Ramsay håller tyglarna. I första säsong-
ens avsnitt var Ramsay rena skräcken, en piskare 
som härjadeoch svor. Hur går det i år, uppför han 
sig fortfarande som ett monster?

21.00 Inga ledtrådar [888569]

22.00 Tians nyheter [771250]

22.20 Resultatrutan [4145786]

22.30 Keno [328182]

22.31 Formel 1-studio [100329811]

22.40 Månadens bästa sekunder [8476279] Må-
nadens bästa sekunder har valts. Den bästa rekla-
men och människorna bakom den presenteras.

22.45 Slagskott 2 [7122453]

0.45 Formel 1: fri träning [3339816]

1.15 Reba [3352767]

Penningbekymmer. Van får höra några valda 
sanningar om en av de viktigaste sakerna i äkten-
skapet.

1.45 Nöjesnytt [3467380]

2.00 Vinstpotten Late Night [4520496]

3.00–6.25 Den Rätta [70972187]

6.30 Piilosana [5800453] Dolt ord
8.00 Sudoku [2796250] 
9.15 Regionala nyheter 

[5555095]

10.35 Gårdagens Finland ur 
filmperspektiv [9167182]

11.05 På jakt efter lyckan [8871778]

11.35 Vi ses på macken! [6505415]

12.00 Smakresa: Kungarnas Afrika [5298] 
12.30 Små änglar [3057]

13.00 Supernanny [91076]

13.50 Allsång på Borgbacken [965057]

14.20 Kath & Kim [8493231]

14.45 ABC i digital-tv [4157144]

14.50 Monsterstallet [2364182]

15.45 Snurre Sprätt [9433347]

15.55 Superfarmen [1475298]

16.25 Bröderna Adrenalini [1963298]

16.26 Houdinis hund [100930705]

16.40 Djungelbeat [4252163]

16.45 Mina djurvänner: Viivi och ponnyerna 
[7949796]

16.55 Richard Scarrys äventyrsvärld [4478415]

17.20 Lilla tvåan [10540]

17.50 Regionala nyheter [5466618]

18.00 Tv-nyheter [68960]

18.15 Tvåans sommarväder [2315705]

18.20 På riskgränsen: Transporternas kungar 
[1104778]

19.15 VM i friidrott [824786].
19.50 Livets nödtorft [1378540]

20.00 Kvalitetstid [4366]

20.30 Djuren i mitt liv [3637]

21.00 Vals i sommarnatten: Ösel, del 2 [96927]

21.50 Tv-nyheter, väder och sport [6428989]

22.05 Den hårda lagen: Specialenheten [2965908]

22.50 Station West [686328]

¿ Amerikansk västern från 1948. I rollerna: 
Dick Powell, Jane Greer. Regi: Sidney Lanfield.

0.10 Tellus-frågesport [1197922]

0.50 VM i friidrott [80264903]

3.25 Tellus-frågesport [5832854]

3.50–7.15 VM i friidrott [71766274]

ÅLANDS RADIO 91.3 MHZ

6.45–10.00 Gomorron. Pro-
gramledare: Alfons Röblom. 
10.00–14.00 Mittpådan. 
Programledare: Tom Wiklund. 
14.00 Ålandsnytt. 14.03–16.00 
Firarmix. Programledare: Tony 
Wikström. 16.00 Aktuellt. 
16.10–17.45 Åland i dag. Pro-
gramledare: Camilla Karlsson 
Nyhetsmagasin med reportage, 
intervjuer och debatter. 17.45 
Kulturen. 18.00 Aktuellt. 18.03 
Ålandsnytt. 18.06 Musik. 18.15 
Evenemangstips. 18.20 Musik. 
18.30 Gäst i Gomorron-studion. 
18.40 Musik. 19.00 Ålands-
nytt. 19.10 Åland i dag. 20.00 
Ålandsnytt. 20.03 Åland i dag 
från. 20.40–20.45 Betraktelse. 
5.30 Musik.

5.55 Ettans mor-
gon-tv [81773569]

9.15–10.30 Fa-
miljen Serrano 
[1179144]

Gåvan. 
11.00–11.05 Tv-nyheter [63144]

12.55 Familjen Serrano [7778705]

14.15 Dagens rubriker [47366]

15.00 Tv-nyheter [33360]

15.05 Sjukhuset i Holby City (R) 
[1601927] Lek med eld. 

16.05 Tv-nyheter [2604873]

16.10 Diagnos: Mord [1907502]

Mordbusiness. En skrupellös 
psykiater i penningknipa försät-
ter doktor Sloan i en konstig 
knipa.

16.55 Ordboken [9140705]

17.00 Tv-nyheter [40637]

17.10 En sann historia, Rötter: 
Helis värld [62618]

En ung möbelsnickare har flyt-
tat ut i ödemarken. Heli för ett 
materiellt snålt liv, men genom 
att pruta på konsumtionen kän-
ner hon att hon skyddar naturen 
bäst. Manus och regi: Erkki 
Määttänen.

17.40 Nyheter på teckenspråk 
[4004989]

17.45 FST: BUU-klubben: Tril-
lingarna [75182] Mozart. När 
trillingarna busar trollar häxan 
dem rakt in i en spännande 
historia. 

18.15 FST: TV-nytt [499908]

18.30 Nyhetsrubriker [93732]

18.35 Droppen [7130637]

Tankar om tro.
18.40 Skärpning [43569]

Mika har ledsnat på verkstaden 

för arbetslösa. Chansen till 
en arbetsplats och ett nytt liv 
kommer i skepnaden av svärfar. 
Regi: Juha Hippi.

19.10 Anna [1587182]

¿ Finländskt drama från 
1970. Frånskilda, hårt jobbande 
Anna tillbringar sommaren i 
skärgården, men slipper inte sin 
inre tomhetskänsla. I rollerna: 
Harriet Andersson, Pertti Me-
lasniemi, Marja Packalén. Regi: 
Jörn Donner.

20.30 Tv-nyheter och väder 
[19521]

20.55 Sportrutan [5503989]

21.00 A-zoom [927]

21.30 Marie-Jo et ses deux 
amours 
¿ [42892]Fransk komedi 
från 2002. En medelålders 
kvinna tvekar mellan maken 
och en ny kärlek och vill ha 
båda. I rollerna: Ariane Asca-
ride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan. Regi: Robert 
Guédiguian.

23.30 Tv-nyheter [65347]

23.40 Kulturnyheter [9737540]

23.45 FST: Kvällsnytt [9736811]

23.50 Morden i Midsomer (R) 
[6025182] 

0.35 Euronews [2737125]

0.45–4.00 Nyhetsfönster 
[91522477]

TV ÅLAND
INFOKANALEN

Forssens sexa
Den gemytligen kocken är här 
igen. Nu med Lätt till fest a la 
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Isac Boman
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Telefon: 528 478

Sportens kom ihåg

� GOLF. I dag delas totalt 
250.00 kronor ut i prispengar 
i match-SM på Teliatouren i 
Örebro. ÅGK:s Anna-Karin 
Salmén fi ck dock åka hem lott-
lös redan efter en dags spel. 
Åländskan förlorade med ett 
slags marginal mot Eva Bjär-
vall från Hässlegården i den 
allra första omgången.

Redan nästa torsdag får 
Salmén chans till revansch då 
hela 300.000 kronor står på 
spel i Rejmes Ladies Open 
spelas på Bråvidens golfbana 
utanför Norrköping. (ib)

Snabbt match
-SM för Salmén

Det märks på plan att han 
vet vad som ska göras.” FINLANDS ASSISTERANDE FÖRBUNDSKAPTEN 
JYRKI HELISKOSKI OM DANIEL SJÖLUND EFTER
ÅLÄNNINGENS INHOPP I EM-KVALET.

– Jag tycker inte vi gör någon 
dålig match. Visst bättre mat-
cher har man väl gjort, men 
jag tycker vi skapade mycket 
och tidvis spelade hyfsat, sä-
ger högerbacken Jens Polvi-
ander.

Den mycket stabila mitt-
backsduon Markus Lindholm 
och Joakim Signell bjöd på en 
enda miss matchen igenom 
när en långboll rann igenom 
och ett friläge serverades i föt-
terna på Iiro Sarparanta som 
rundade Tommy Lundberg i 
målet och spräckte hemmala-
gets nolla.

– Jag trodde faktiskt vi skul-
le få med oss tre poäng. Det 
skulle ha underlättat med tan-
ke på att vi har tre raka borta 
nu, fortsätter Polviander vars 
Finström ligger just ovanför 
strecket.

Spännande höst
Gästerna från Nådendal var 
alldeles tillfreds efter led-
ningsmålet och fl yttade ner 
vasse Miikka Ilo från anfallet 
för att stärka mittfältet. Ilo 
spelar till vardags i Inter i li-
gan men matchades i farmar-
laget VG-62 i samband med 
landslagsuppehållet.

Finström skapade mängder 
med chanser. Peter Lundberg 
hade en handfull bra lägen 
som han normalt förvaltar 
med större framgång. Även 
Amos Ekhalie var nära fl era 
gånger, men det var inte Fin-
ströms dag. Jens Polviander 
gick upp i anfallet i slutmi-
nuterna och hade ett vänster-

skott i straffområdet i den 
fjärde tilläggsminuten som 
blev det desperata hemmala-
gets sista chans.

– Det var inte meningen att 
det ska gå dit. Irriterande är 
det i alla fall. Det blir nog en 
spännande höst, konstaterar 
Polviander.

Ett fl ertal spelare lämnar 

nu IFFK när skolorna vilket 
skalar av truppen en aning. På 
söndag möter man Ekenäs IF 
på bortaplan.

ISAC BOMAN
isac.boman@nyan.ax

tfn 528 478

Foto: JONAS EDSVIK
jonas.edsvik@nyan.ax

Kalldusch sänkte Finström

Tungt. Lagkaptenen Mikael Sundström fi ck se sitt Finström skapa mängder av lägen som man inte lyckades omsätta i målfabrikation.

FOTBOLL. Redan efter 2 
minuters spel fastställde 
Iiro Sarparanta slutresulta-
tet mellan VG-62 och IFFK 
i Markusböle. Finström 
skapade mängder av 
lägen men det var ville sig 
bara inte för hemmalaget.

IFFK    0
VG-62   1

Mål: 3’ Iiro Sarparanta
Laget: Lundberg, 
Rikama-Lindholm-Sig-
nell-Polviander, Welin 
(75’ Jamal Shafi e)-Carls-
son-Ekhalie-Sundström, 
Lundberg-Lyyski (45’ Tony 
Jansson)
Varningar IFFK: Tommy 
Lundberg, Johan Carls-
son
Publik: 140 betalande i 
Markusböle

Markus Lindholm 

Joakim Signell

Matchfakta

� �  IFK-ishockey: B-pojkarnas 
träning börjar på tisdag 28/8 kl.17. Is 
från klockan 18. Föräldrarmöte klockan 
18. Alla upp.

� FRIIDROTT. Janne Hol-
mén kommer natten till lör-
dag att springa marathon i 
friidrotts-VM i Osaka.

På grund av det geogra-
fiska avståndet har Holmén 

varit svår att nå, men pappa 
Runé Holmen försäkrar att 
allt är under kontroll i sol-
nedgångens land.

– Allt har gått enligt pla-
nerna, säger han.

Banan är platt och lär inte 
ställa till med några obehag-

liga överraskningar för den 
åländske löparen. Värmen 
blir den tuffaste motstånda-
ren. Väderprognosen ligger 
på 33 grader när löparna går 
i mål.

– Det blir varmt men hål-
ler man huvudet kallt så går 

det nog bra. Han är i mycket 
bra form och han har aldrig 
kroknat av värme, det har 
inte varit någon nackdel ti-
digare, fortsätter Rune Hol-
mén.

I hemma-VM i Helsingfors 
för två år sedan tvingades 

Janne Holmén att bryta loppet 
på grund av magproblem, vilket 
säkert sporrar till revansch för 
ålänningen. Nattens lopp sänds 
på bland annat SVT. 

ISAC BOMAN
isac.boman@nyan.ax

Holmén är redo

Luleå-Brynäs 2-2
(1-1, 0-1, 1-0)
Period 1: 1-0 (16.13) Per Nagander-Savi-
lahti (Johan Harju, Anders Burström), spel 
5 mot 4, 1-1 (18.05) Daniel Hermansson 
(Alexander Sundström). 
Period 2: 1-2 (23.29) Tommy Sjödin (Björn 
Danielsson, Mikael Lind).
Period 3: 2-2 (41.40) Anders Burström (Jes-
se Niinimäki, Jan Sandström) spel 5 mot 4. 
Förlängning, bonuspoäng: 1-0 Anders Bjur-
ström.
Matchens lirare: Anderas Dackell, Brynäs. 
Mattias Modig, Luleå.
Skott: 26-33.
Utvisningar: Luleå 9 x 2 min. Brynäs 7 x 
2 min.
Domare: Alexi Rantala.
Publik: 583 personer i Islandia.
Sluttabell
Jokerit 2 0 2 0 2* 3-3 4
Luleå 2 0 2 0 1* 4-4 3
Brynäs 2 0 2 0 0* 3-3 2
*) bonuspoäng i förlängningen/straffar

ISHOCKEY

� KRATFSPORT. EM i bänk-
press pågår som bäst i Dan-
mark. ÅKK-lyftaren Marcela 
Sandvik bärgade i går ett sil-
ver i 56-kilosklassen med ett 
lyft på 102,5 kilo. Sandvik är 
bosatt på Åland men tävlar i 
EM för Tjeckien. Guldet togs 
av Nagypal från Ungern som 
mäktade med att tvinga upp 
117,5 kilo på ställningen. I dag 
sätter sig Ove Lehto under 
skivstången för att försvara 
sitt guld i herrarnas +125-ki-
losklass. (ib)

Sandvik 
tog silver

 FOTBOLL
Division II
IFFK–VG-62  0–1 
P-Iirot–Masku  1–1 
SalPa–KaaPo  2–0 
LoPa–EIF  2–0 

PoPa 17 10 7 0 36– 13 37
GrIFK 17 12 0 5 41– 22 36
SalPa 18 10 3 5 34– 16 33
KOO-VEE 18 10 3 5 25– 23 33
KaaPo 18 10 1 7 41– 17 31
EIF 18 8 2 8 28– 29 26
FC Espoo 18 7 4 7 26– 28 25
VG-62 17 7 3 7 20– 24 24
P-Iirot 18 6 5 7 23– 23 23
LoPa 18 6 2 10 21– 36 20
IFFK 17 4 5 8 20– 28 17
MuSa 18 4 5 9 18– 29 17
Masku 18 3 5 10 17– 31 14
SoVo 18 3 3 12 13– 44 12
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Behandlar grammatiken i grundskolan och gymnasiet.

Lättbegriplig, illustrerad

Försäljning:
Välförsedda bokhandlar   www.studiolindberg.fi

EN SUCCÉ!
Roy Hodgson vägrar att ge 
telefonintervjuer, men till 
Hufvudstadsbladet förklarade 
han sitt taktiska drag att byta 
in Sjölund istället för Roman 
Eremenko till andra halvlek i 
onsdagens EM-kval mot Ka-
zakstan.

– Jag kände att vi behövde 
få in Teemu Tainio i mitten 
och Sjölund ut på kanten, sa 
Hodgson.

Rktigt bra
Nya Åland fick tag i Finlands 
assisterande förbundskap-
ten Jyrki Heliskoski som var 
nästintill lyrisk över ”Dajas” 
insats..

– Han spelade riktigt bra, 
på den senaste tiden har han 
gått till att bli en viktig spe-
lare i Djurgården där han 
fått mycket speltid och det 
märks. Han är i bra skick, 
har bra speluppfattning och 
det märks på plan att han vet 
vad som ska göras.

Heliskoski var nöjd med 
Dajas hörnor som skapade 
kalabalik.

– Han slog bra hörnor, 
nästan alla han lade i går 
(läs: onsdag) var farliga.

Otur
Jyrki Heliskoski tillägger att 
han alltid trott på Daja men 
att han delvis haft otur på 
sin väg.

– Fast han var yngre än 
(Mikael) Forssell när de 

spelade ungdoms-VM i Ar-
gentina tyckte jag att han var 

i samma klass, men skador 
har kanske gett Forssell ett 
litet försprång.

Efter Sjölunds yviga in-
hopp verkar dörren nu ligga 
öppnare än någonsin för ett 
genombrott i landslaget.

– Han är en trevlig typ och 
passar bra in i laget. Det är 
roligt att få ge en sån här in-
tervju när det bara finns bra 
saker att säga, fortsätter He-
liskoski.

”Det kändes bra”
Sjölund fick tillsammans 
med Teemu Tainio bäst betyg 
i laget av Hufvudstadsbladet 
där han beskrivs som ”en 
injektion”. Själv var Daja 
mest glad över speltiden.
– Det var kul att hoppa in 
såpass tidigt, tidigare har 
man mest fått spela bara 
de sista minuterna. Jag fick 
mycket boll och det kändes 
bra, så jag försämrade knap-
past mina chanser, konstate-
rar han.

Finland spelar nästa EM-
kvalmatch borta mot Ser-
bien den 8 september.

Just nu ligger man på en 
andra plats i gruppen och 
drömmen om EM i Öster-
rike och Schweiz är i allra 
högsta grad vid liv, i synner-
het eftersom Portugal tap-
pade poäng mot Armenien. 
Polen leder gruppen på 19 
poäng före Finlands 17. 
Bakom ligger Portugal och 
Serbien på 15 pinnar med en 
match mindre spelad.

ISAC BOMAN
isac.boman@nyan.ax

Ledningen lovordar ”Daja”

Nöjd med Daja. Assisterande förbundskaptenen Jyrki 
Heliskoski hade bara gott att säga om Daniel ”Daja” Sjölund efter 
mötet med Kazakstan.  Foto: FINLANDS FOTBOLLFÖRBUND

FOTBOLL. Det har haglat 
beröm över Djurgårdens 
Daniel ”Daja” Sjölund efter 
hans inhopp i 2–1-segern 
mot Kazakstan i EM-kva-
let.

� FRIIDROTT. I dag fl yger 
den åländske sprintern Mats 
Boman och hans tränare 
Frank Ottesen till Karleby. 
I Österbotten väntar FM för 
22-åringar där Boman ställer 
upp på bägge sprintdistan-
serna.

– Formen känns helt okej. 
Jag har dragits med en för-
kylning men jag hoppas det 
inte påverkat så mycket, säger 
Boman som siktar på en bra 
avslutning på säsongen.

200 meter, där han tidigare 
i år mäktat med 22,26 i starkt 

motvind, ser han mest fram 
emot.

– Det är himla kul att få vara 
med där. Det är den sista stora 
tävlingen för säsongen så det 
skulle vara kul om allting får 
klicka en gång i alla fall. Det 
skulle vara kul med lite medvind 
och draghjälp, fortsätter Boman 
som har målet klart för sig.

– Det skulle vara kul att 
komma till fi nal. Sen beror det 
på vem som har en bra och en 
dålig dag, men det ska inte alls 
vara omöjligt att komma dit, 
tror Boman vars säsongsbästa 
på pappret räcker till fi nal i kon-
kurrensen. (ib)

Mats Boman i FM

LÖRDAG
Friidrott
Wiklöf Holding Arena: 
Ålandsbanken Games startar 
13.30. Crazy Games 9.30. 
Tävlingarna fortsätter söndag 
från 9.30.

Folkrace
Tävling i Vessingsboda 11.00.

Fotboll
Sportkila: Sund –PiPS. 17.00
Ytternäs sportfält: Östernäs–
Rasbo IK. 15.00

SÖNDAG
Golf
Eckerö golf: Sportcenter 
Open scramble. 11.00
Kasteholm: ”Soptunnan” på 
Kungsbanan. Slagtävling A+B 
klass. 12.00

Sport på gång

� SEGLING. Vit Vecka, med 
Janne Helén vid rodret och Ma-
thias Dahlman som gast, vann 
i onsdags kväll Åländska segel-
sällskapets tävling ”Gastarnas 
Pokal”. Formatet på tävlingen 
går ut på att de ordinarie gas-
tarna sätter sig till rors medan 
de vanliga rorsmännen istället 
sköter gastjobbet.

Casinopaf, med Johan Ny-
ström vid rodret och gasten 
Daniel Mattsson, kom tvåa 
efter Vit Vecka, som med bra-
vur behärskade de omväxlan-
de vindarna. Gastarnas Pokal 
var samtidigt onsdagssegling 
nummer 14 i ordningen. Hen-
rik Lundberg och Christian 
Johansson med Röd Granit 
ligger i topp när fem onsdags-
seglingar återstår. (ib)

Vit Vecka vann 
Gastarnas Pokal
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Nöje
Redaktör: Malin Lundberg

Fred säger:

Spelar just nu: Frida 
Hyvönen ”Until death 
comes” (cd)
– Sång och piano i ett 
underbart samspel. 
Dessutom ett super-

snyggt omslag.
För övrigt... ser jag 
i höst fram emot Roy 
Anderssons nya fi lm och 
Bob Hanssons roman-
debut.

Anders Sims

� Innan lokaltidning-
arna alls börjat tv-sända 
är redan NyGammalt på 
gång med sitt andra av-
snitt. Nya Åland kunde 
i går berätta om fi lm-
klippet ”NyGammalt” 
som signaturen TLG har 
lagt upp på www.youtu-
be.com. Filmklippet gör 
parodi på åländsk lo-
kaltv och under de få da-
gar som klippet legat ute 
på youtube har över 600 
personer varit in och tit-
tat på det. Nu har TLG 
meddelat att ett andra 
avsnitt i lokaltv-serien är 
på gång.

– Jag har redan börjat 
på ett nytt avsnitt av Ny-
Gammalt, men jag vet 
inte när det kommer ut 
än. Men jag lär väl posta 
det på Xit igen om inte 
annat, säger TLG. (ml)

SKUNK åker
till Helsingfors
� Föreningen SKUNK 
har bokat några platser 
på föreningsfestivalen 
som äger rum i Helsing-
fors den 7-9 september. 
På programmet fi nns 
bland annat punkterna 
”pröva på medeltids-
lajv”, teater, föredrag 
med Mark Levengood, 
pärlsmyckesworkshop, 
rockkonsert och olika 
föreningar som berättar 
om sin verksamhet. 

– På plats fi nns även 
vänner från olika BUS-
arrangemang, skriver 
SKUNK på sin hemsida. 

Den som är intres-
serad av att följa med 
till Helsingfors bör 
snarast anmäla sig till 
verksamhetsledare Mia 
Hanström. Festivalen är 
gratis. (ml)

Zandra ny
boss på XIT
� Eftersom Xits nuva-
rande chefredaktör Anna 
Karlsson skall lämna 
nöjestidningen för att bli 
ansvarig för Tidningen 
Ålands tv-satsning har en 
ny chefredaktör anställts. 
Det blir Zandra Lund-
berg som inte helt oväntat 
tar över posten. Zandra 
är redan känd för Xits lä-
sare eftersom hon länge 
har skrivit reportage i 
tidningen och bloggat på 
Xits hemsida. (ml)

Laddade för 
mustasch-VM
� Nu laddar svenskarna 
inför VM – i skägg och 
mustasch.

Fyra män med hår på 
överläppen har utsetts 
av Svenska Mustasch-
klubben för att represen-
tera svenskarna i den del 
av tävlingen där enbart 
mustaschen står i fokus.

VM går av stapeln i 
Brighton, England, den 
första september. (FNB)

Nytt NyGammalt
avsnitt på gång

– Min klan har funnits i två 
år. Före jag skapade den var 
jag med i en italiensk klan. 
Där var det väldigt strikta 
regler för träning och tävling, 
allt gick bara ut på att klanen 
skulle bli bäst. Jag kände att 
jag ville spela för att det var 
roligt, inte bara för att bli bäst, 
därför bestämde jag mig för 
att skapa en egen klan.

Det berättar Camilla Wik-
strand i Hammarland som 
numera leder klanen anx. 
Väldigt framgångsrikt dessut-
om, av hundratals klaner som 
spelar ligger hennes klan på 
sextonde plats i rankingen.

– Vi har legat på nionde 
plats tidigare men sedan har 
vi förlorat några matcher och 
halkat ner i listan. I september 
möter vi en tysk klan, vinner vi 
då klättrar vi ett steg igen.

Anx har i ungefär ett år lyck-
ats hålla sin plats bland de 18 
bästa klanerna på listan.

– Man kan nog säga att vi är 
bra, säger Camilla.

Lägger upp taktik
Spelet som Camilla och hen-
nes klanmedlemmar spelar 
heter Quake III Arena. För 
att kunna spela måste man ha 
programvaran installerad på 
sin dator, sedan kopplar man 
upp sig på nätet och spelar an-
tingen ensam eller i lag.

När man spelar ensam gäl-
ler det att så fort som möjligt 
komma upp till 50 poäng. När 
man spelar i lag skall man ta 
sig igenom tre olika banor på 
under 15 minuter per bana. 
Sedan räknar man ihop de 
sammanlagda poängen och 
det lag som fått högst poäng 
vinner matchen.

– Snabbhet och taktik är 
viktigt. När man spelar i lag 
är det fyra personer i ens egen 

Camillas klan 

Klanledare. Camilla Wikstrand har byggt upp en spelsajt på adressen www.anx.clan.pro. Saj-
ten byggde hon för att medlemmarna i hennes egen spel-klan skall kunna kontakta varandra samt 
för att andra klaner skall kunna boka in matcher mot hennes klan.  Foto: JONAS EDSVIK

Camilla Wikstrand leder 
en klan. När man skriver 
så låter det kanske som att 
den här artikeln kommer 
att handla om religiösa 
sekter men så är inte fal-
let. Camillas klan är en 
spelklan, en grupp vars 
största hobby är att spela 
Quake.

Klanen anx har också en egen 
spelserver. Camilla sköter 
servern tillsammans med en 
klanmedlem från Irland och en 
från Tyskland.

är sextonde bäst i världen

Barnläkaren 
Christian Johansson

Skådespelaren 
Cliwe Owen

Styrelseordföranden 
Jarl Danielsson

Komikern 
Jan Rippe

Nya Ålands 
reklamutskick 2002

Tidningen Ålands
reklamutskick 2007

Lika som bär

� Quake är ett FPS-spel 
utvecklat av id Software och 
släppt 31 maj 1996. Det 
introducerade fl era stora 
framsteg i 3D-spelgenren 
och rivstartade revolutionen 
för fristående 3D-grafi kkort.
� Större delen av program-
meringsarbetet med Quake-
motorn gjordes av John 
Carmack. Michael Abrash, 
en specialist på prestanda-
optimering av program, togs 
in för att göra programvaru-
renderingen mer gångbar 
med avseende på snabbhet. 
Bakgrundsmusiken till spelet 
skapades av Trent Reznor.
� Spelets miljö liknar den 
i Doom-serien, med en 
ensam mänsklig soldat som 
bekämpar odöda och demo-
niska varelser i en science 
fi ction-miljö där klassiska 
skjutvapen som hagelgevär 
och granatkastare blandas 
med mer futuristisk utrust-
ning.
� Quake och dess tre fristå-
ende uppföljare, Quake II, 
Quake III Arena och Quake 4 
har totalt sålts i mer än fyra 
miljoner exemplar.
� Quake III Arena (Q3A) är 
det tredje spelet i Quake-
serien. Till skillnad från sina 
föregångare är det fokuserat 
på multiplayer, och är främst 
menat att spelas online 
eller i nätverk. Istället för ett 
mer traditionellt upplägg 
med banor och story består 
singleplayer-delen av en 
turnering mot datorstyrda 
motståndare (så kallade 
”botar”).
 Källa: Wikipedia

Fakta/Quake

klan som möter fyra personer 
i en annan klan. När vi spelar 
mot andra lag som fi nns på 
rankinglistan kan vi klättra 
om vi vinner. Spelar vi mot 
sämre lag som inte fi nns på 
rankingen spelar det ingen 
roll om vi vinner, då stannar 
vi ändå kvar på samma plats 
på listan, berättar Camilla.

För att lägga upp taktik in-
för matcher träffas anx på sin 
spelsajt varje onsdag för att 
träna.

– Då är sidan låst och inga 
andra klaner kan gå in på den. 
Så gör vi för att kunna lägga 
upp taktik i hemlighet.

Prövotid
Just nu består anx av 12 rik-
tiga medlemmar, så kallade 
full members.

– Sedan har vi tre ”tryouts”. 
Det är tre personer som hål-
ler på att gå igenom en en må-
nad lång prövotid förrän de 
kanske får bli full members. 
Ingen får bli medlem direkt 
utan först vill jag se hur duk-
tiga de är, de får genomgå ett 
test. Man vill ju att alla som 

blir medlemmar i klanen skall 
vara duktiga så att vi har chans 
att klättra på rankingen, säger 
Camilla.

Anx har också tre heders-
medlemmar. Det är medlem-
mar som tidigare varit full 
members, men som numera 
inte är så aktiva.

Camilla berättar vidare att 
det slutgiltiga målet för en 
klan är att bli etta på ranking-
listan. Håller man sedan för-
sta platsen i ett par års tid får 
man åka till QuakeCon, ett 
evenemang som hålls i USA.

– Där spelar världens bäs-
ta klaner mot varandra och 
prispengarna man kan vinna 
är 50 000 dollar. Men det är 
långt dit, och före man kom-
mer till QuakeCon spelar man 
inte om några pengar.

Nya vänner
I dag lägger Camilla inte ner 
lika mycket tid på spelet som 
hon gjorde förut.

– Men jag kollar hemsidan 
varje dag, jag uppdaterar den 
när det behövs. Och jag spelar 
två till tre gånger per vecka.

Vad är det då som är så 
roligt med det här spe-
let?

– Man får många nya vänner. 
Har man en gång börjat boka 
in matcher så börjar man lära 
känna dem man spelar med. 
Man chattar med andra, om 
man vill kan man gå in på si-
dan enbart för att chatta och 
titta på när andra spelar. Sär-
skilt de olika klanledarna lär 
man känna eftersom de inte 
byts ut så ofta.

Men ni träffas bara över 
internet?

– Hittills har vi bara träffats 
på nätet men i september är 
det faktiskt fyra medlemmar 
som skall träffas på Irland, 
hemma hos en av dem. Själv 
skall jag inte med.

Slutligen är det värt att näm-
na att Camilla är den enda 
kvinnliga medlemmen i kla-
nen. Över huvud taget är det 
väldigt få tjejer som spelar.

– Och vi har ingen annan 
ålänning i vår klan heller, av-
slutar Camilla.

MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax

Författaren Jan Guillou rasar i pressen efter att 
en manlig säkerhetsvakt på en norsk fl ygplats tagit 
honom ”på snorren”. Enligt källor på fl ygplatsen 
är dock den verkliga orsaken till Guillous raseri det 
som vakten sade till sina kollegor efter tumultet: 
”Det kändes precis som en penis, fast mindre”.
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Sherrybaby
Drama

Efter tre års fängelsedom för 
drogrelaterade brott stiger 
Sherry Swanson (Maggie Gyl-
lenhaal) ut i världen med nya 
ögon. Som 16-åring födde hon 
ett barn, Alexis, som växt upp 
och lever tillsammans med 
Sherrys bror Bobby och hans 
hustru Lynette. 

Nu vill Sherry ta del av sin 
dotters liv igen. Men den 22-
åriga mamman vandrar på 
ostadig mark – minsta felsteg 
hotar att rasera den sköra 
tillvaron för den Sherry vars 
mentalitet stagnerat i det ton-

årsliv hon en gång lämnade 
utanför fängelsemurarna.

– Tuffa bilder, säker sceno-
grafi , samspelet mellan Mag-
gie Gyllenhaal och Brad Wil-
liam Henke (brodern Bobby, 
otroligt bra) är fi lmens höjd-
punkt, skriver DN:s recensent 
Johan Croneman om fi lmen 
och ger den en trea i betyg.

Se upp för Dårarna
Komedi

Två tjejer i 20-årsåldern. Så 
lika, så olika. Elin, dotter till 
en självupptagen kriminalpro-
fessor, och Yasmin vars pappa 
är en turkisk hjärtkirurg som 
får nöja sig med att köra tun-
nelbana i Stockholm, träffas 
när de söker till Polishög-
skolan. Tuffa intagningsprov, 
röriga kärleksrelationer och 
känsliga familjeförhållanden 
sätter deras vänskap på prov 
i väntan på intagningsresulta-
tet. 

Även den här fi lmen fi ck en 
trea i DN, den här gången av 
recensenten Helena Lindblad. 
Hon skriver:

– Se upp för dårarna har fl e-
ra fördelar, dit hör ett tydligt 
driv, en glad och öppenhjärtig 
entusiasm och en berättar-
mässig superenergi. Här fi nns 
kanske inga smärtpunkter att 
tala om, men däremot fl era 
nyanserade och väl gestaltade 
far-dotter-uppgörelser.

Epic Movie
Komedi

Fyra föräldralösa ungdomar 
hälsar på i en chokladfabrik 
där de fi nner en förtrollad 
garderob som transporterar 
dem till landet Gnarnia. Där 
möter de en underlig pirat-
kapten och trollkarlselever 
och ansluter sig till dem och 
ett vist men pilskt lejon för att 
bekämpa den elaka vita skatan 
av Gnarnia. Parodierar fi lmer 
som till exempel Pirates of the 
Caribbean och Borat.

Nyans recensent Patrik 
Dahlblom var inte imponerad 
och gav fi lmen en tvåa.

– Det är så smaklöst som 
genren kräver, men något 

proffs med sinne för humor 
borde ha fått bearbeta manus-
kriptet. Filmmakarna tror att 
det är tillräckligt ”kul” när en 
grabb dricker avloppsvatten 
från Willy Wonkas choklad-
fl od. Två nakna kvinnor och 
en hel del våld räckte till för 
en trettonårs åldersgräns i 
Finland. Synd, för den mest 
entusiastiska publiken torde 
fi nnas i den åldersgruppen, 
skriver han.

The Enemy Within
Thriller/Skräck

En hög offi cer i den ameri-
kanska armén, Casey (Forest 
Whitaker), misstänker att det 
värsta håller på att hända. 
Vissa av hans mäktiga kolle-
gor är trötta på USA:s paci-
fi stiske president och planerar 
därför en statskupp för att 
föra en helt ny ”utrikespoli-
tik”. Klockan tickar och Casey 
har knappt sju dygn på sig att 
förhindra en total katastrof.

 Källa: www.ginza.se, 
 www.buylando.se

FRÅGELÅDAN

���

Veckans gäst: Patrik Dahlblom

Krönika / Alex Westström

Lyssnar på just nu: The Legendary 
Joe Meek. En utmärkt lågbudgetsamling 
med sånt som Englands svar på Phil 
Spector åstadkom innan han tog livet av 
sin hyresvärdinna och begick självmord. 
Den mest hypade låten just nu är Cryin’ 

Shames minihit Please Stay.
För övrigt... Otto Premingers fi lm 
Analys Av Ett Mord är världens bästa 
rättegångsdrama. James Stewart, Lee 
Remick, George C Scott – alla borde ha 
fått Oscars 1959.

Vad pratar du med dina krukväxter om?
– Men de dör bara, vi hinner aldrig prata. Jag kan inte ta 
hand om krukväxter.

Vad ska du göra efter det här?
– Jag ska på bilteori, andra skedet. Det är första gången 
och jag gissar på att det blir jättetråkigt. Men vem vet.

Föreställ dig själv om tio år, vad ser du?
– Familj, vovve, Opel, villa.
Hur vill du bli förförd?

– Med överraskningar, mat och kramar.
Vad längtar du efter just nu?

– Att det blir kväll och att klockan blir halvtio. Då kommer 
min pojkvän Ronny hem.

Dagens ord.
– Stress!

Du är ett djur, vilket?
– Katt. Jag tycker om när folk killar mig. Det är riktigt 
skönt. Och så är katter väldigt söta.

Tror du på Gud?
– Hmm nej.. Det gör jag nog inte, men jag tror att vi föds 
på nytt i alla fall. Eller nä, inte det heller egentligen.

Vilket är ditt favoritämne i skolan
?

– Jag går inte i skola längre, men det var nog bildkonst 
och hemkunskap.

Vad är viktigast i ditt liv just nu?
– Karriären och familjen. Vännerna är också viktiga.

Vad är utmärkande hos en bra vän?
– Vännen ska kunna lyssna och förstå. Få mig på bra hu-
mör när jag är ledsen och så ska den ta hand om mig på 
krogen när det behövs.

Sött, salt eller surt?
– Inte sött. Choklad är bäst av allt!

Beskriv din favoritbakelse.
– Den är god såklart, färggrann och stor.

Vad är inne/ute?
– Inne-mattor, ute-träd. Nej inte vet jag, jag bryr mig inte 
om vad som är populärt.

Vilket är ditt favoritplagg?
– Morgonrocken och alla mina jeans kommer på första 
plats!

Vilken låt sjöng du senast i duschen?
– Markoolio-Ingen sommar utan reggae. Jaa, det är ju sant 
faktiskt! Reggae är bra musik.

PERNILLA BERGMAN
Foto: JONAS EDSVIK

Elin Sundblom, 19 år från Mariehamn, är veckans 
gäst i Frågelådan. Elin har jobbat som kallskänka 
på Indigo men på fredag börjar hon sitt nya jobb 
som personlig kock. Och det är inte på Åland, utan 
i Budapest.

Lyssnar på just nu:  Lå-
tarna I shall not walk alone 
med The blind boys of Ala-
bama och He ain’t heavy, 
he’s my brother med The 
Hollies. Man skulle kunna 

tro att jag lider av depres-
sion men så är inte fallet.
För övrigt... är det tråkigt 
att alla sommarvikarier slu-
tar nu. Hoppas ni kommer 
tillbaka igen nästa år.

Malin Lundberg

Att tillfälligt avsluta ett umgänge 
med någon har alltid varit något 
jag funnit aningen svårbemästrat. 

Nu tycker ni säkert att den meningen 
låter en gnutta konstig och några gnuttar 
oförståelig. Må så vara, det är svårt att 
inleda en text. 

Om jag umgås med någon annan 
uppstår alltid komplikationer. Dessa 
komplikationer uppstår alltid vid det jag 
kallar för ”dags-att-gå-hem-frasen” (om 
det inte förstås är en av era närmaste 
vänner, som ni enkelt kan ge avsked 
åt genom att borra knogen in i dennes 
deltoidmuskel och mumla grötigt någon 
vokal). 

När ni nu står där med till exempel en 
avlägsen släkting, din kompis föräldrar 
eller någon ni just lärt känna, och ni ska 
säga hejdå, måste ni på loppet av några 
sekunder avgöra vilken sorts avskeds-
ritual ni ska göra, och därefter förmedla 
era intentioner till vederbörande. An-
nars kan en pinsam situation uppstå, då 
ena sträcker sig fram för att krama och 
motparten drar fram näven för att skaka 
till sig ett hejdå.

”Handskakaren” klappar lite skämt-
samt ”kramaren” på magen i hopp om 
att rädda varandra från sömnlösa nätter 
och framtida asociala problem. Tyvärr, 
skadan är skedd och båda går skamset 
iväg med svanskotan där den brukar 
vara (om än något längre ner).

Så här brukar en helt vanlig avslut-
ning på umgänge vara för mig:

Vi har lekt färdigt och ska bege 
oss hem, men innan vi kan skiljas åt 
uppstår denna, i denna skrift, mycket 
omtalade situation. Innan avskedsri-
tualen tar vid ställer jag mig följande 
frågor:

1. Hur länge sedan var det vi senast 
möttes?

2. Vilket kön är det?
3. Hurdan personlighet har 

hon/han?
4. Hur luktar jag själv (re-

kommenderar att man har en 
lukt som kan benämnas som 
doft. Stank/odör bör undvikas)

När det väl är gjort kan jag bara 
böna och be att lekkompisen gått 
igenom samma analyshel-
vete som mig (rätt ska 
vara rätt). För att vara helt 
ärlig pallar jag oftast inte 
pressen och går tyst och 
raskt iväg med blicken fi xerad 
på asfalten.

Att säga hejdå till lärare är 
svårt.

Missförstå inte, jag funde-
rar aldrig på att krama lärare. 
Aldrig. Men att säga hejdå till dem 
när lektionen är slut, där klämmer den 
trånga skon. Bildkonsttimmarna är där 

det märks tydligast. När läraren säger sitt 
småfryntliga hejdå, uppstår en tystnad. 
Jag sitter alltid och väntar på att någon 
i gruppen ska inleda vår gemensamma 
avskedsfanfar bestående av ett endaste 
litet ord. 

– Hee...
Där stannar jag. Ingen säger något. 

Vid det här skedet undrar jag om jag 
borde gå och viska hejdå åt 

läraren när alla gått 
och inte kan höra, 
eller ska jag säga 
hejdå i förbifarten 
när ingen annan 

hör? Jag satsar på 
det senare. Hasard 

på sitt yttersta. Jag lider 
vid dessa tillfällen. Man 
borde få spöstraff för 
att inte säga hejdå till 
lärare, tuktas med rot-
tingkäpp! Ja, det borde 
man.

Det är ju ändå väldigt 
oartigt att inte säga 
något tillbaka när någon 
gjort sig besväret att 
hälsa dig farväl. Inte nog 
med att det är oartigt, 
det är socialt rubbat att  
inte säga hejdå om nå-

gon annan gör det. Kanske är det 
socialt rubbat att jag tänker såhär.

Eh... Hejdå.

Nytt på dvd
Den här veckan hittar vi 
två komedier, ett drama 
och en thriller bland dvd-
nyheterna.

Gillar du parodier som 
Scary Movie är kanske 
Epic Movie något för dig. 
Annars verkar Sherrybaby 
vara ett säkert val, i alla 
fall om man tror recensen-
terna.
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� �  Du med rosa lastbil som kör 
med hög hastighet genom norra 
Överby, tänk efter lite nästa gång 
är du snäll. Tack! Det fi nns faktiskt 
barn på våran gård. Bara för att det 
är grusväg är det inte tillåtet att gasa 
på. 040.

� �  Smutsigaste platsen i stan? 
Måste vara utanför Hallen och f.d. 
Alvas! 040-04.

� �  Jaha kulturministern rund om 
maggen. Biten av byxormen? Grat-
tis! KE HUD FLE.

� �  Jaha bara snack av politiker i 
Sverige, Åland, Finland i rapporten 
om Östersjöns läge. Mycket dyster 
läsning! Vågar vi tro på någon 
ljugande politiker som snackar om 
miljö? Tydligen bara snack o ingen 
handling. Bara att skapa glamour 
och reklam åt sig själv o vifta med 
sina miljoner. Tycks också vara en 
droppe i redan skitiga Östersjön. KE 
HUD FLE.

� �  Där jag bor i Sverige får man 
ej ha katter lösa utomhus. Detta är 
bl.a. för kattens bästa. Kanske vissa 

områden på Åland kunde ta efter? 
Har själv 2 huskatter, de är försäk-
rade o jag går ut med dem i sele 
varje dag. Försäkring är inte dyrt o 
borde vara ett krav. Tyvärr är det 
ovannämnda, enligt mig, det enda 
sättet att i tätbebodda områden för-
säkra mig om mina katters trygghet. 
Hoppas katten DIESEL kryar på sig. 
O detta med försäkring, bättre sent 
än aldrig! Maria.

� �  Var det Stucke som tagit fram 
07. Inte undra på då. 040.

� �  Vem är så jävla dum så att 
nån sparkar av benet på en oskyldig 
katt?! Dumma människor som gör 
såna saker. Skärp er! 0457.

� �  Tjao alla ålänningar! Nu har 
vi på AX-studio fi xat ny hemsida. 
Adressen e www.studio.ax. Välkom-
na in :-) Fredde från AX-Studio.

� �  Man kan undra om Britt Lund-
berg har sett på uppdrag granskning 
på SVT? De hade ett mycket intres-
sant avsnitt om skitutsläppen från 
Kaliningrad! 3 stora kanaler med 
skit, bindor, papper och annat rakt ut 

i vårt badvatten. Det ni! Jordbruket 
verkar vara en baggis!? En som 
undrar om det är falska vallöften? 
0457.

� �  Hurra! Struktur-07 läggs 
äntligen ner! Det var verkligen 
den bästa nyhet jag har fått 
på mycket länge. 0457.

� �  Tjejerna på SoS 
3 är hetast i skolan. 
VPT 3.

� �  ”Klart att vi 
bilister ser” säger 
040. Då frågar jag 
varför föraren i en 
vit skåpbil körde in 
i Sjukhusrondellen 
rakt på min dotters 
moped med ÅCS-besök 
som följd. Hon hade för-
körsrätt, ingen annan såg 
nåt heller där hon låg med 
risk att bli påkörd av fl er blinda 
skitstövlar bakom ratten med ögon i 
a-t o feg personlighet. Bea Ö-L.

� �  Martin Nilsson (s) har i insän-
dare feb. 04 hävdat att tävlingsbilar 
p.g.a. miljökrav har katalysatorer. 
Alltså Martin, hur fungerar katalysa-
torerna hos en A/Stock -69 Camaro, 
en SS/AA Super Stock Hemi -68 
Dart, en Pro Mod -66 Corvette, en 
Top Fuel Dragster samt Audis Le 
Mans 24h. dieselracer? Kan du även 

ange på vilken nivå NOx-utsläppen 
ligger? Ange även vad Open-Loop 
Control innebär hos en modern mo-
tor vid 6000 rpm på bana. 040-71.

� �  När skall polisen lägga upp 
fartkameror på vägarna!? Trött på 
trafi kidioterna 0457.

� �  Fy vad hemskt med stackars 
Diesels ben! Hoppas att det läker 
bra och att det inte behövs någon 
operation. Blir så förbannad när 
folk är elaka mot djur, som inte kan 

försvara sig, det är så lågt. Krya på 
dig Diesel! 0457.

� �  Men snälla rara... Finland 
med Åland har ju varit en del av 
snusande Sverige i över 500 år!! 
Det har tillverkats egna snusmärken 

i tobaksfabriker i Finland. Hur i 
jösse namn kan EU tycka att 

det skulle vara ett NYTT 
”problem” inom unionen? 
Det har ju funnits i alla 
tider. Det är en del av 
vårt svenska kulturarv!! 
Nej, politiker. Nu får 
ni säga ifrån. Stoppa 
lekstugan och be Brys-
sel koncentrera sig på 
nåt som folk lider av 

istället!!! (Kanske det det 
”lagliga” marijuana- och 

haschrökandet i Holland 
skulle vara nåt att ta sig 

en funderare över??! Med 
förbannade hälsningar ”F.d. 

storsnusare”.

� �  Var fi nns Nyan på Ålands 
lyceum? Är det någon som gömmer 
undan den? ”Lässugen”.

� �  Vit, lite lurvig katt. Den som 
saknar en sån ring 040-833 74 21.

� �  Den mörkhåriga tjejen som 
jobbar på Roberts coffe är lätt snyg-
gast. Jag tror hon heter Marielle. En 
polare undrar om hon är singel? T.

� �  Jag vill bara säga till hela 
världen att Shandiz är Ålands bästa 
kebab-hak! Från ”Trogen pizza-
kund”.

� �  Söt blond tjej som jobbade i 
Stickstugans café på Järsö i ons-
dags kväll=) 2 hjul.

� �  Lyckat med busstaxi på 
Vårdö? Inte för passagerarna 
i alla fall! Det blev ju dyrare att 
åka taxi till bussen o stiga på i 
Prästö, än när man steg på bus-
sen på Vårdö! 040-82.

� �  Vi tänker på att hjälpa 
de som bor ex. i områden med 
nästan inget regn. Ett tips är att 
installera elpaneler samt kraftverk 
för denna el som produceras. 
Miljövänligt samt höjande av 
”landets” ekonomi = hjälp till 
självhjälp och dela med sig av vad 
man har. ”Klurarn”.

MESSA NYAN
Sänd SMS/MMS till 0457-3234444

NYANS ROS

Nyankortsvinnare:
Alfons Qvarnström
Mariehamn 
Vinner en Sverigelott. Vinsten skickas på posten.

...till ordningspolisen i Mariehamn 
för god omvårdnad och omtanke, 
för god mat och allt uppassande. 
Casanova.

...till jättetrevliga Titti på Espholm. 
Vad snällt att skjutsa hem oss mitt i 
natten! Nanny och Ann.

För något år sedan hade 
jag förmånen att i Högsko-
lan på Åland gå en kurs i 
Forskningsmetodik som 
professor emeritus Kurt 
Waller höll. Vad han gång 
på gång poängterade var 
att inom forskningen måste 
man ständigt vara kritisk 
och ifrågasätta.

Någonting som verkli-
gen kan vilseleda och som 
man alltid bör ifrågasätta 
är snygga diagram tagna ur 
olika sammanhang. Detta 
gäller inte bara inom forsk-
ningsvärlden utan även 
inom politiken och nu när vi 
närmar oss val så tänkte jag 
att vi tillsammans praktiserar 
det Waller lärt mig på Olof 
Erlands (Lib) insändare och 
diagram i lördagens Nya 
Åland.

Erland har rätt i att bostads-
produktionen stagnerade 
under 90-talet men att skylla 
det på sossarna är att vilse-
leda.Vi ska komma ihåg att 
under denna period hade 
vi en verklig lågkonjunktur 
med hög arbetslöshet och låg 
bostadsproduktionen. Situa-
tionen var den samma även 
i Sverige, Finland och övriga 
Europa.

Sedan försöker Erland få 
den ökade bostadsproduktio-
nen till ett verk av liberaler-
nas och centerns politik från 
2001. Men siddu de går vi 

inte på, då vi i hans diagram 
kan utläsa att bostadsproduk-
tionen fi ck ett uppsving redan 
i mitten av 1998 vilket är 2,5 
år före Lib och Center bil-
dade gemensam regering och 
genomförde citat ”regionalt 
differentierat direktlån för 
hyresbostäder som en politik 
för ekonomisk tillväxt och 
regional spridning”.

Tre frågor uppstår. För det 
första; vad betyder egentli-
gen regionalt differentierat 
direktlån för hyresbostäder? 
För det andra, vad hade 
denna politik för inverkan på 
en redan uppgående trend för 
bostadsproduktionen? För 
det tredje visar inte Erlands 
diagram andelen hyresbostä-
der utan det inkluderar alla 
typer av bostäder.

I slutet av sin insändare 
vill Erland effektivisera den 
privata bostadsmarknaden.
Jag undrar hur och för vem 
han tänker göra det? Är 
det för mig som ägare av en 
lägenhet som jag kan tänkas 
hyra ut den eller är det för 
hyresgästerna? 

Sedan vill Erland införa 
”en garanti för så kallat 
socialt boende med billiga 
hyreslägenheter” vilket 
låter förnuftigt men vad 
betyder det? Är ”så kall-
lat socialt boende” rad- 
och höghuslägenheter där 
många familjer bor vägg i 

vägg med varandra eller är 
det typ baracker, staplade 
på varandra där socialt 
utslagna ska placeras i en 
förtäckt form av getto?

Till sist undrar jag vad det 
är för åtgärder och för vem 
som Erland syftar på då han 
vill minska kostnaderna för 
bostadsproduktion? Är det 
för byggaren eller för hy-
resgästen/lägenhet köparen 
som vinner på en sådan re-
form? Vad jag funderar att 
vi borde göra är helt enkelt 
att ge Erlands insändare be-
tyget KORR (Korrigering) 
så att han får möjlighet att 
berätta för oss vad han och 
liberalerna menar med alla 
vackra och luddiga formule-
ringar.

Till sist vill jag tacka 
professor Kurt Waller för en 
intressant och givande kurs i 
forskningsmetodik. 

Jag vill be alla läsare att 
än en gång kritiskt läser 
denna insändare. Ifall du 
har frågor eller inte är 
överens med resonemangen 
så ska du fatta pennan och 
delta i debatten för det är 
på så vis som vi moderna so-
cialdemokrater kan utveckla 
oss själva och vår politik att 
passa även dig!

Martin Nilsson
 Modern Socialdemokrat

Frågor till Olof Erland
 Utgångsläget för min kritik 
av liberalernas bostadspolitik 
grundade sig på liberalernas 
förra ordförande Olof Er-
lands påstående i en insän-
dare att socialdemokraternas 
bostadspolitik är skrytsam 
och bygger på en illusion.

Socialdemokraternas 
bostadspolitik har varit 
konsekvent sedan 70-talet. 
Vi har  i alla skeden drivit på 
om byggande av kommunala 
hyresbostäder  Under -90 
talet motarbetades dessa krav 

av FS och liberalerna, vilket 
ledde till att hyresbostadspro-
duktionen avstannade.  

I mitt svar till Erland kunde 
jag konstatera att under 
2000-talet har tongångarna 
varit positivare. Det bekräftas 
av Mats Perämaas insändare 
där liberalerna nu stöder 
den politik vi alltid företrätt 
det vill säga byggande av 
hyresbostäder i kommunal 
regi med enhetslån. Det är 
liberalerna som bytt fot!

Fredrik Gustafssons 
påstående att det offentliga 
byggandet skapar en stor 
osäkerhet och gynnar endast 
dem som redan har en bostad 
förstår jag inte alls. I en si-
tuation där det råder ständig 
brist på hyresbostäder är det 
självfallet samhällets skyldig-
het att tillse att det kontinu-
erligt produceras hyresbostä-
der för bland annat dem som 
inte har råd att köpa en egen 
bostad. 

Christian Beijar (s)

(lib) har bytt fot

Snart är det valtider och jag 
undrar vem av alla våra poli-
tiker har tänkt på att det fi nns 
många som är allergiska mot 
gluten i vårt samhälle och att 
bidraget varit 21 euro/mån i 
fl era år nu. Är det inte dags 
att höja det bidraget? Ni 
kanske inte vet vad det kostar 
att inte kunna äta vanligt 
bröd eller äta vanlig kost som 
för det mesta innehåller mjöl 
eller skorpsmulor. 

Kan ge lite upplysning om 
vad det kostar. Ska man baka 
hemma kostar det: 
Mjölmix 3,28e 1 kg 
Juttemjöl 6,75e 850 g 
Fiberhusk (ett måste i bröd-
bakning) 5,45e 100g 

Vill man köpa makaroner 
kostar det 3,69e 500 g 
Lasagne 4,30e 250g 
Finns ju djupfryst bröd att 
köpa också och baguetterna 
kostar 3,38e för två små 
rostbröd 3,49e-4,05e 
Sen fi nns ju knäckebröd 
2,69e-3,69e (små paket) 
Sempers minibagetter 5,40e 

Är man till på allt laktosinto-
lerant blir det ännu dyrare. 
Laktosfri mjölk 1,59 e 
matlagningsgrädde  1,55e 2 dl 
smör 1,75e 200g 

Sen fi nns det mycket mer 
än det här. 

Tog bara upp det viktigaste 
nu och priserna är tagna från 
kantarellen. 

Detta är bara ett litet påpe-
kande till våra politiker att 
höja bidraget för det ska ju 
vara jämställt även när det 
gäller maten. 

Och mat behöver alla. 
Önskar svar av någon 

politiker. 
Kristina Wall

Hjälp med maten

”Jag undrar vem av alla våra 
politiker har tänkt på att det 
fi nns många som är allergiska 
mot gluten i vårt samhälle och 
att bidraget varit 21 euro/mån 
i fl era år nu. ” skriver insändar-
skribenten. 

Det har tillverkats egna snusmärken i tobaksfabriker 
i Finland. Hur i jösse namn kan EU tycka att det 
skulle vara ett NYTT ”problem” inom unionen?
 MESSARE”
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Det tror inte jag. Så illa är det väl inte 
ställt på Gamlan.

För fem år sedan, när förre chef-
redaktören för Nya Åland, Lars Rosenblad, 
slutade, förutspådde han att tidningarna inom 
en snar framtid skulle tvingas till samarbete, 
och att man den vägen skulle närma sig en sam-
manslagning. Det har inte heller hänt.

I stället har det skett en viss utjämning av 
resurserna i bolagen och en rent osannolik ex-
pansion av mediautbudet på Åland. Det är som 
om konkurrensen sporrat både tidningshusen, 
annonsmarknaden och mediakonsumenterna 
till en nivå som vore otänkbar där motsvarande 
konkurrens inte fi nns.

Ser man på det fi nlandssvenska medialand-
skapet kommer konkurrensen där sällan eller 
aldrig från en annan svenskspråkig tidning 
utan från en fi nskspråkig dito som utkommer 
på samma ort. De svenskspråkiga tidningarna 
närmar sig både marknaden och sina läsare ur 
ett minoritetsperspektiv, och styrs ofta både 
till format och innehåll av relationen med den 
fi nskspråkiga delen av samhället.

Det är både realistiskt och pragmatiskt, men 
för läsarna blir innehållet mindre angeläget 
ju bredare spektret är. Enkelt uttryckt; ju fl er 
man skriver för, desto mer allmänt och mindre 
träffsäkert blir resultatet.

Är det alltså bara offentliga mikrokosmos som 
fungerar i tidningsvärlden, och Åland är mest 
mikro av alla? Absolut inte, men i papperstid-
ningsmediet är kanske klockan slagen för det 
jämntjocka, lagomvanliga och allmänt hållna.

En genomläsning av de fi nlandssvenska 
tidningarna visar tydligt en sak; det är få av dem 
som vågar eller vill vara så skamlöst lokala som 
de åländska tidningarna. Det upprätthålls en 
viss nivå. Det fi nns en distans mellan läsarnas 
vardag och tidningarnas prioriteringar som till 
stor del saknas framför allt i Nyan.

Resonemanget kan kanske uppfattas som 
jäsande övermaga. Det fi nns förstås en annan 
sida av saken. De fi nlandssvenska tidningarna 
är tvingade att relatera till det stora samhäl-
let utanför minoriteten och är därmed mindre 
klaustrofobiska och slutna än de åländska.

Där det åländska blir navelskådande och 
exklusivt är det fi nlandssvenska med nöd-

vändighet öppet och inklusivt. De åländska 
tidningarna signalerar genom sina priorite-
ringar att bara Åland är viktigt och i centrum 
av universum. Finlandssvenska tidningar lägger 
större vikt vid relationer och skeende bortom 
den egna naveln.

Blickar man västerut kan man konstatera att 
det även där blir i växande grad ovanligt med 
fl era lokaltidningar på en ort. Där fi nns inte ens 
det fi nländska samhällets tvåspråkighet, och det 
är faktiskt inte till fördel för kvaliteten.

Den kamp om läsarna som för med andra ka-
naler (tv, nätet) sker fortfarande inte med pap-
perstidningens bästa vapen, den engagerade, 
personliga närvaron, utan genom en ansträngd 
politisk korrekthet, ett sätt att skriva om det 
som folk borde vara intresserade av, snarare än 
det de känner för.

Ingen del av detta är ett försök att säga att 
Nya Åland är en perfekt tidning. All mediakri-
tik måste först och främst riktas hemåt, och det 
fi nns gott om träffpunkter även hos oss. Icke 
desto mindre är det sant.

Orsaken till medialäget på Åland är att de 
åländska tidningarna på ett övertygande sätt är 
en del av den åländska vardagen. Inte ovanpå 
den. 

En och annan har und-
rat över om det åländs-
ka tv-krig som nu 
trappat upp tidnings-
kriget, som redan det 
låg på en nästan löjligt 
intensiv nivå, kommer 
att innebära att ett av 
tidningshusen försvin-
ner. Det tycks rentav 
som om en del debat-
törer tar för givet att så 
kommer att gå.

Mot framtiden. Många tidningar betyder inte alltid mångfald. Ibland är det faktiskt bara en 
konkurrenssituation som gör att det hettar till tillräckligt.  Foto: JONAS EDSVIK

Listor är bra. Egna listor som andra tycker 
är intressanta att läsa. Det fi nns hela 
böcker fulla med listor. Man kan lista 

världens bästa hårdrocksgitarrsolon, världens 
snyggaste hattar genom tiderna, snyggaste 
prinsessorna av adligt blod och guvetallt.

Jag vill också gör en lista: Ninas sommarens 
sju bästa-lista, utan inbördes ordning.

1. Blåbär. När jag var liten var blåbärs-
plockning det värsta. Stickigt, myggigt och 
mördande tråkigt. I år har jag hukat bland 
blåbärsrisen, i extas över de stora, många 
bären, skogens dofter och ljud, ensamheten. 
Kommande bok: Blåbärsplockandets fi losofi .

2. Gårdsharen. Ute på stugan fanns i våras 
en harunge. Den skiftade färg, växte, blev 
snabbare, men förblev nyfi ken och orädd. Att 
stå två meter från ett vilt djur och titta varann 
i ögonen är stort. Kommande bok: I en hares 
huvud.

3. Lego. Regniga dagar, soliga dagar, vanliga 
standardmulna dagar. Två stora lådor med 
legobitar har gjort sommarens tråkiga stunder 
konstruktiva. Det hände till och med att hela 
familjen tillbringade en kväll med gemensamt 
byggande: Hur gulligt är det? Kommande bok: 
Så bygger du drömhuset – i lego.

4. Kantareller. När svärmor och svärfar 
går ut i svampskogen är det bara att ta fram 
stekpannan. I år har vi välsignats i övermått. 
Regnet har sina fördelar. Kommande bok: 101 
sätt att tillreda kantareller.

5. Kattungar. Inte var det meningen, men 
vår nya kisse var för snabb. Innan vi ens 
trodde det var möjligt började hon bli rund 
om magen. I slutet av juli kom fyra bedårande 
små kattungar efter en odramatiskt förlossing 
inför storpublik. Två vackert gråstrimmiga, en 
helgrå, och en grå med vit teckning på magen. 
Intresserad? Kontakta undertecknad. Gullighet 
garanteras. Kommande lärd avhandling: Den 
positiva effekten av små gulliga kattungar på 
buttra tonårspojkar.

6. Chockeffekt. Vattnet har inte varit varmt 
i sommar. Vid Norrhavet rentav iskallt. Ändå, 
efter en 10 kilometers springtur (hände några 
gånger) måste man tvätta sig, även om det 
står tolv grader på termometern. Bästa sät-
tet är att tvåla in sig ordentligt så att det inte 
fi nns någon återvändo. Fantastisk känsla, helt 
extrem, när man sitter på berget med en kopp 
kaffe efteråt. Kommande bok: Njutning genom 
lidande.

7. Att få vara tyst. Alltid det bästa att få dagar 
utan förväntningar, ensam på klipporna. Varför 
är det så många människor som är bra på att 
prata som vill vara tysta på semestern? Kom-
mande bok: Konsten att tiga på ett snällt sätt.

Ooops. Nu har jag ju avslöjat alla mina goda 
idéer. Mellan er och mig, jag struntar i att 
skriva böckerna. Nu kommer ju ändå grab-
barna på Gamlan att göra det först. Typ.

Min egen undersökning visar att 99 
procent av de svenska kvinnorna vill ha 
en man som vill ha en normal kvinna.
 MALIN WOLLIN I AFTONBLADET
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dagens ålänning vädret dagens rätt

FREDAG 24 AUGUSTI 2007

Omelettrulle (8 pers)
70 g smör, 1,5 dl vetemjöl, 6 
dl mjölk, 4 ägg, 1/2 salt och 
vitpeppar
Fyllning:
150 g fryst spenat
1 lök
2 msk smör
3 msk vetemjöl
2 dl mjölk
1 tsk salt, 1/2 tsk svartpeppar
200 g riven ost

Smält smöret. Rör i mjöl och 
mjölk. Vispa i ägg samt salt 
och peppar. Slå smeten på 
bakplåtspapper och grädda  i 
225 grader 15 min. Fräs spe-
nat och hackad lök i smöret, 
rör ner mjöl och mjölk. Koka 
upp under omrörning och 
koka tills smeten blir tjock. 
Krydda. Bred ut fyllningen 
och en del av osten över ome-
letten och rulla ihop. Strö res-
ten av osten över och ställ in i 
200 graders ugn 10 minuter.

Dagens ålänning Arthur 
Eriksson sitter i ett 
dike på Strandhagsvä-

gen i Mariehamn och rensar 
ogräs. 

Vad är det du tar bort?
– Kirskål och kvickrot. Kirskål 
är värst. Den sprider sig med 
rötterna.

Bor du här?
– Nej, jag äger ett hus som 
jag hyr ut. Men jag rensar på 
stans område. 

Så du är trädgårdsintres-
serad?

– Jag måste ju ha blivit det. 
Bland annat har jag böjt en 
björk över ingången hemma. 
Det har tagit tio år. Jag tog 
en vajertråd och band björken 
hårt.

Var trädet motsträvigt?
– Det gick bra att få upp det 
men det var svårare neråt.

Är du född på Åland?
– 1931 i Sund. En tid var jag 
vid Flodins varv i Föglö. Där 
körde jag Flodins häst och 
städade upp. Sedan for jag på 
sillfi ske till Island med Gustaf 
Eriksons fi skebolag.

Det låter spännande.
– Jag minns att jag var mäs-
skalle och skulle diska i salt-
vatten. Det blev inte rent 
och jag fi ck bannor för att 
de tyckte att handduken blev 
smutsig. Sedan har jag varit 
snickare också.

Du verkar vara en pigg 
76-åring.

– Skenet bedrar och man ska 

inte skåda hunden efter håren 
(skratt). Jag brukar skoja om 
att jag vill ha en ny pump och 
en ny bälg men det ligger nog 
ett allvar bakom det.

Vem vill du hälsa till?
– Till min familj och till mina 
barnbarn.

Text och foto: ANNIKA KULLMAN
               annika.kullman@nyan.ax

”Jag for på sillfi ske till Island”

Mångkunnig man. Arthur Eriksson har jobbat på varv, 
fi skebåt och som snickare. Nu rensar han ogräs och njuter av 
sommaren.


