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Hon avbildar
skogens skatter
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KULTUR. Ulla Boman ser skogen som
en symbol för mångfald. Den mångfalden har hon avbildat i en fotoutställning
som har vernissage i kväll i biblioteket
i Godby. Nyan träffade fotografen och
fick sig en förhandstitt.

PRIS 2,00 €

SIDAN 8

Misshandlad kvinna
lämnades medvetslös
Gärningsmannen dömdes till dagsböter
NYHETER. I mars i år slogs och sparkades
en kvinna medvetslös och lämnades liggandes i hallen.
Enligt ett vittne, en arbetskollega, var
kvinnan blå i ansiktet, haltade och hade

svårt att sitta då hon kom på jobb efter
misshandeln.
En 41-årig man åtalades för misshandeln.
Han bestred åtalet och hävdade att kvinnan misshandlats då hon var på jobb.

Det trodde dock inte tingsrätten på som
nu har dömt 41-åringen till 55 dagsböter på
sammanlagt 1.100 euro.
SIDAN 5

En till familj. Mari-Ann Åkerblom
sändes som krigsbarn till Sverige under andra
världskriget och fick en till familj i Sverige som
hon hållit kontakt med och fortfarande träffar
ofta.
Foto: JONAS EDSVIK

Räddades undan
kriget till Sverige
REPORTAGE. – Allt från bitterhet till tacksamhet.
Sirkka-Lisa Westergård beskriver känslorna
hos dem som sändes som krigsbarn till Sverige.
Det varierar beroende på hur vistelsen blev.
På Åland träffas en grupp krigsbarn regelbundet. Mari-Ann Åkerblom är en av
dem. Hon fick en till familj genom krigsbarnstiden och håller ännu kontakten med
sin svenska familj.
SIDORNA 10-11

Försökte stjäla
under gudstjänst
NYHETER. Inne i Jomala kyrka hölls en välbesökt familjegudstjänst med barnkör och en ny
konfirmandkull.
På parkeringen utanför slog någon sönder ett
bilfönster i hopp om att hitta något värdefullt i
väskan som bilägaren lämnat i framsätet.
– Man blir helt matt, säger kyrkoherden Roger
Syrén om stöldförsöket
Och på parkeringen vid Ålands centralsjukhus
har en eller flera tjuvar varit i farten de senaste
SIDAN 3
dagarna.

Frågetecknen kring jordförvärvslagen

Chefsjurist efterlyser
villkor för aktiebolag

mycket gott betyg av sin tränare och förare,
äldre konstapel Timo Nikkinen.
– Han är lydig och väldigt beskyddande mot
mig. Och han älskar att jobba!

NYHETER. Sören Silverström, ny administrationschef och landskapets chefsjurist, har sin
inställning klar i fallet med fritidshusen i Brändö Baggholma som sålts till fastlänningar utan
hembygdsrätt.
– Det enda rätta är att införa villkor som gör
det omöjligt att utan landskapsregeringens tillstånd överlåta aktier som berättigar till en tomt
med byggnad, säger han och ser det som en fråga om likabehandling.
Veronica Thörnroos – Centerns ordförande,
minister och via familjen indirekt involverad i
byggföretaget Norrfjärden ab i Brändö, har en
annan syn på begreppet likabehandling.

SIDAN 2

SIDORNA 4-5

Beskyddande hund. Ålands nya polishund, schäferhanen Fighter, jobbar som patrullhund. Han älskar sitt jobb och är mycket beskyddande
mot sin tränare, förare och husse, äldre konstapel Timo Nikkinen.
Foto: JONAS EDSVIK

Fighter älskar sitt jobb hos polisen
HUSDJUR. Schäferhanen Jurassic Jarox alias Fighter har blivit godkänd som spårhund
och Åland har i och med det fått sin andra
polishund.
Fighter jobbar som patrullhund men han

familjen

är trots sin nya titel ännu inte färdigskolad.
Först efter ett år är grundutbildningen klar
och sedan skall man ännu ta ställning till vilken specialskolning Fighter skall få.
Fighter är tre och ett halvt år. Han får ett
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Ingvar Broo och Mona
Eriksson har jobbat ihop i
30 år. Nu fyller de båda 50.
Möt dem i Pratstunden.

folk

17

Bubbeldricka för nya byalagshuset i Dalkarby bjöd Per-Olof
Takkunen på i lördags.

Nu sköter vi även

DHL Express på Åland

folk
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Dagens ålänningar
Robin Karlsson och
Johnny Jansson ska
bli elektriker.

åland 24 ikväll
Debatt om anonyma
mess i Rakt på.

Ring 24 111 så kör vi!
Daglig trafik till och från Åland

