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HELSINGFORSBÖRSEN

RÄNTOR
RÄNTOR

EUROKURSER
Valuta
/ euro
EUROKURSER Valuta
/ euro

Raisio Oyj Vaihto-os
+5,80

Ixonos MO 1
-14,29

OMX Helsingfors
6626,42

EURIBOR
12 mån
1,285
EURIBOR
12 mån
3,772
EURIBOR 6 mån 1,015

USA dollar USD
Ryssland RUB

EURIBOR 6 mån

1,237
38,384

Sverige krona SEK
9,560
Storbritannien pund GBP 0,836

Danmark krona DKK 7,440
Norge krona NOK 7,862

Växlingskontoren
förlorare då
Estland inför euron

Marko Palovaara står i köket i bistron som han driver till sammans med hustrun Päivi.
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Äkta råvaror i ny bistro
KYRKSLÄTT Bistro O Mat
serverar lunch av äkta råvaror åt shoppare och pensionärer.

En ny restaurang har öppnat
i anslutning till K-Citymarket i Kyrkslätt. Drivkrafterna bakom restaurangen är
kocken Marko Palovaara och hans fru Päivi. Marko står för maten och ser till
att köket sköts smidigt. Han
har tidigare jobbat som hu-

vudkock vid olika restauranger i Helsingfors och han
utnämndes även till årets
kock 2002. Päivi är utbildad
till restonom och sköter i
sin tur om kundbetjäningen vid restaurangen. Orsaken till att paret valde att
öppna restaurang i Kyrkslätt är familjesituationen,
berättar Päivi.
– Vi har bott i Kyrkslätt i
fem år och har två barn som
går i skola här. När vi läste

i tidningen att Citymarket
sökte någon som ville driva
en ny bistro nappade vi direkt. På det här sättet kan
vi kombinera familjeliv och
business.
Marko och Päivi ﬁck mycket frihet med inredningen av restaurangen invändigt. Byggnaden är fristående från Citymarkets huvudbyggnad och ritades av
arkitekten Matti Vänska.
Restaurangen erbjuder

förmånlig lunch på vardagar kl. 11–16. Tiden har valts
för att passa kunder som vill
äta god husmanskost innan
de går och shoppar i affären.
En annan målgrupp är pensionärer som kanske inte
vill äta lunch lika tidigt.
Råvarorna är av viktig betydelse för Bistro O Mat,
som inte gör kompromisser när det gäller kvaliteten.
Ingredienser köps in lokalt
från närregionen. Ekolo-

giska produkter uppskattas
också.
– Vi har valt att köpa in äkta råvaror från lokala producenter i Ekenäs och Kyrkslätt. Vi använder ingen förberedd mat och stöder gärna
ekologiskt. Vi bakar också
vårt eget bröd här på platsen, två gånger om dagen.
LINNEA NORDSTRÖM

linnea.nordstrom@vastranyland.ﬁ

Växlingskontoren kommer
att tappa en hel del kunder
då Estland inför euron vid
årsskiftet. Nordens största
penningväxlare Forex säger
att de som reser till Estland
har stor betydelse för företaget.
I Finland står de för nästan tio procent av omsättningen.
– Mängden kunder är stor,
men den mängd valuta de
växlar är ändå rätt liten jämfört med andra valutaväxlingar, berättar företagets
landschef Risto Lepo.
EU-länderna godkände på
torsdagens Estlands medlemskap i eurozonen. Vägen
dit har varit lång så Forex har
haft gott om tid att förbereda
sig på förändringen.
Forex satsar nu speciellt
österut eftersom antalet ryska kunder växer kraftigt. Lepo säger att de också växlar
betydligt större summor än
ﬁnländarna.
– Ryssland är fortfarande
ett kontantsamhälle. Även
om antalet kort har ökat även
där litar ryssarna inte speciellt mycket på bankerna.
Valutaväxlarna har under
de senaste åren också fått ta
i tu med allt mer exotiska valutor.
– Det ﬁnns många nykomlingar bland turistländerna
så som Kambodja och Vietnam. Tidigare var det rätt
ovanligt att resa dit.
Då euron infördes i många
länder 2002, bland dem Finland, innebar det ett stort
bortfall i växelkontorens affärsverksamhet.
– Hälften av branschens
omsättning försvann nästan
över en natt. FNB

