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De får pris för bra
samarbete SIDORNA 10–11

Michael mötte EU
i Maxinge SIDAN 19

Ålands EU-kandidat
kan toppa SFP-lista
POLITIK Det blir en åländsk kandidat i EU-valet på Svenska folkpartiets lista. Centern, Liberalerna och Moderaterna har bestämt sig för att samarbeta med SFP, medan
Obundna ännu funderar. Hur Socialdemokraterna gör är
inte klart, men enligt SFP:s ordförande Carl Haglund kan
det bli en bred uppbackning, vilken han välkomnar.
Han anser också att Åland har en chans att få in sin egen

kandidat i EU-parlamentet, vilket det spekulerats i tidigare, eftersom SFP har en så splittrad lista med många kända
namn.
– Åland har en chans att toppa listan och det tror jag kan
krydda valet ytterligare, både på Åland och i Finland.
SIDAN 6

Kenny Bergman drog upp Getadragets största gädda

Kvinnors lön
fortfarande
mycket lägre
STATISTIK Löneskillnaden mellan

kvinnor och män fortsätter att
öka och glappet är nu ännu större än för bara tre år sedan, då en
undersökning senast gjordes.
En åländsk kvinna tjänar i snitt
bara 83 procent av vad en man
tjänar vilket är två procentenheter lägre än 2010.
SIDAN 8

Brist på mark
hindrar ÅTH
JORDBRUK Ålands trädgårdshall

(ÅTH) exporterar allt mer till Finland och omsättningen har
ökat rejält de senaste åren. Men
för Tord Sarling, vd, finns det två
orosmoln. Dels råder det en viss
brist på mark bland grönsaksodlarna, dels oroar föreslagna och
diskuterade förändringar i stödsystemet.
– Det är små marginaler för
odlaren och det kan bli svårt att
få ihop kalkylen, säger han.
SIDORNA 4–5

Omfattande dom
efter omkörning
TINGSRÄTT En omkörning i Lem-

land i somras har prövats grundligt i Ålands tingsrätt. I en sju sidor lång dom redogörs för vad
som hände och varför en kvinna
till slut dömdes för grovt äventyrande av säkerheten.
SIDAN 8

Mejselstöld
ger nya rutiner
ARKEOLOGI Stölden av en 7.000 år

gammal mejsel från en arkeologisk utgrävning i somras gör att
kulturenheten nu ska se över sina rutiner.
– När det kommer fram dylika
fynd behövs extraordinära åtgärder, säger enhetschef Kim
Darmark.
SIDAN 22
Kenny Bergman från lag Fisherman’s friends drog upp den enskilt tyngsta gäddan i helgens upplaga av Getadraget. Raoul Eriksson höll i vågen, som
FOTO: SIRI LINDÉN
stannade på 6,8 kilo.

FISKE Trots regnstänk och friska vindar
slöt nästan 250 fiskeentusiaster upp för att
delta i helgens upplaga av Getadraget. Totalt deltog 87 lag.
– Vi trodde att vi skulle få runt 70 lag.
Men många yngre fiskare var med. För 15
år sedan var det över 100 lag med, säger

Helena Martinsson, en av arrangörerna.
Kenny Bergman från lag Fisherman’s friends lyckades dra upp den enskilt tyngsta
gäddan och vann därmed herrarnas individuella klass.
– Det här är riktigt roligt, säger han och
håller upp bjässen som vägdes in på 6,8 kilo.

Fisherman’s friends slutade på andra
plats i lagklassen med totalt 13,9 kilo gädda. Vann gjorde lag Svål fishing, som drog
upp 14 kilo gäddor.
Men i Getadraget är gemenskapen ändå
viktigare än själva fisket.
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De beter
sig som
arslen.
VÅSC:s tränare
Jan
Tuominen efter
matchen
mot Muskete
ers.

Kaptenen visade vägen
IFK hakar på i kampen om bronset

SIDORNA 4–5

SIDORNA 12–13

Kross när JIK säkrade avancemang • Åland tog landskampsseger • IFK med i kampen om bronset
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