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Bod vid broändan

Kärnkraftskaravanen har stött på hinder,
och regeringens argument försvagas.

Allmogemöbler och presentartiklar
till salu i trevlig miljö i Ingå kyrkby.
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Ett nödvändigt ont enligt småföretagare

Nytt och dyrt betalsystem
Ny teknik kostar. Det vet minsann
de småföretagare som sett sig
tvungna att skaffa kortläsare för
nya chipkort och dessutom betalar bland annat provision till ser-

vicebolaget Luottokunta för varje
transaktion.
Servicebolaget Luottokuntas direktör Björn Ulander säger att
SEPA ur kundernas perspektiv

är endast fördelaktigt. För att företag som tycker att systemet är
dyrt ska få det bättre krävs en ny
inställning hos bankerna, enligt
Ulander.
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Vägen till
nödställda
på skärmen
Ett nödsamtal till sjöräddningscentralen, där
knappas en fyrsiffrig kod in
– och i nästa ögonblick har
jourhavande den nödställdas exakta position.
Tacka Hangöföretaget
Gloobit för det.
Företaget har utvecklat ett
nytt lokaliseringssystem,
och lanserar det nu i samarbete med sjöbevakningen.
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Salem och
Frida gör
kalasdebut
På Popkalaset på lördag
spelar Salem Al Fakir sin
första konsert i Finland.
Frida Andersson är också
en nykomling som artist
på evenemanget, men som
Ekenäsbo är hon välbekant
med publiken. Patrik Isaksson däremot är något av en
veteran. Han har spelat på
Popkalaset år 2000, 2002
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och 2004.
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Nuförtiden
ﬁnns bara
ett fåtal
förekomster
med apollofjäril kvar.
De största förekomsterna är i yttre skärgården på de naturligt
karga klipporna med
kärleksört och blommor. KOLUMNEN SIDAN 4

Sakari Nisula är en hejare på breakdance, vilket hans elever i Kyrkslätt kan bevittna.
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Sommarlov med breakdance
VEM VILL DU ÖVERRASKA?
Finns det någon i din omgivning som har satt en guldkant på
din vardag? Någon som betyder mycket för dig, någon som
har gjort något speciellt för dig eller någon annan?
Med Västis hjälp har du nu chansen att ge denna person det
beröm han eller hon förtjänar med en smaskig tårta.

¯

Besök vastranyland.fi/vastistartan för att få veta hur du
skall gå till väga för att ge någon
i ditt liv lite extra uppmärksamhet.

ellt lockar pojkar är breakdancing, även kallad breaking. Breakdance är en modern dansform som hör
till gruppen streetdance, som också inkluderar hiphop och locking.
Sakari Nisula är ﬁnländsk mästare i breakdance och
han ger lektioner åt ivriga elever i Kyrkslätt. SIDAN 16

Charlotte Sundströms och
Marcus Julins BB-äventyr
är äntligen över. Efter barnets födsel på Jorvs sjukhus
är familjen nu hemma i Karis igen med sin lilla ﬂicka.
– Det var tyngst att komma
till avdelningen och inte få
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svensk vård där.

Piha 10 l rödfärg
KARIS JÄRN

Öppet må-fre 7-19, lö 9-14
Bangatan 26, Karis
Tel. (019) 279 31
EKENÄS

Öppet må-fre 7-19, lö 9-14
Pehr Sommars gata 6, Ekenäs
Tel. (019) 223 443

Pika-Teho 9 l husfärg
Vattenburen, matt oljehaltig
akrylfärg för
målning av träytor utomhus.

59,90

Linoljebaserad, vattenburen rödfärg för omålade sågbrädes- och
grovtimmerytor. Också för ytor
som tidigare
målats med
rödfärg.

20,90

www.rautia.fi

Det ﬁnns mycket som man kan syssla med på sommaren. En grupp dansglada ungdomar i 9–15 års ålder har valt att gå sommarkurser som Kyrkslätts
dansförening ordnar för första gången i år.
Sommarkurserna ger tillfälle att pröva på många
olika typer av dans. En populär danstyp som speci-

Lyckligen
hemma
med babyn

