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Vård och politik

Det kan ha varit ett taktiskt felgrepp
Sylva Heerman reﬂekterar
av SFP att inte ta upp Karlebyfrågan i kring lokalpolitik och arbetet
miniregeringsförhandlingarna. SIDAN 2 i vårdbranschen.
SIDAN 19

+21

NR 141 (31282)
ÅRGÅNG 129
GRUNDAD 1881
PRIS 1,80 €
www.vastranyland.ﬁ

Bättre service om man
byter sjukvårdsdistrikt?

Framtiden
för VNS
utreds
Raseborgs stadsfullmäktigeledamot Werner Orre,
SFP, med ﬂera har
väckt ett förslag om
att stadsstyrelsen
bör inleda förhandlingar med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Motionsställarna vill
att man undersöker om Västra Nylands sjukvårdsområde VNS skul-

Sista valsen
för hästgödsel
Hästspillning blandad med
kutterspån omvandlas både
i Sverige och Tyskland till
värmeenergi genom förbränning i specialpannor.
I Finland klassas däremot
hästgödsel som avfall, vilket
betyder att man måste
tillämpa EU:s direktiv om
avfallsförbränning på varan. Det betyder i praktiken
att småskalig omvandling
av hästgödsel till energi är
omöjlig.
Gun Järnefelt i Solberg hör
till dem som kämpat för
gödselförbränning.
– Nu går sista valsen, säger
hon om Ypäjäs anhållan om
begränsat tillstånd.
SIDAN 9

le vinna på ett byte från Helsingfors
och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS
till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.
Aki Lindén, vd för
HNS, säger att ett
byte av distrikt inte löser några problem på sjukhuset i
Ekenäs.
SIDAN 3

”

En stackars
ﬂicka från
personalen
kommer ut och berättar att vi ska sitta ute
och äta, utan parasoll, tält eller presenningar som skydd för
skyfallet.
DEBATT SIDAN 12

Mångfald
för konst
Hangö blommar upp till
sommaren, också inom
konstlivet. För tillfället
pågår inte mindre än sju
utställningar där. I mångfalden ﬁnns ett helt nytt
galleri som vidgar konstutbudet i staden. Järnvägsstationen och Casino är två
andra arenor för mindre
SIDAN 10
utställningar.

Helena och Rajah från Namibia har kommit till Finland för att tala engelska.
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Läger på ﬂytande engelska
Vid Lärkkulla i Karis ordnas det English Communication Camp för ﬁnländska och utländska ungdomar i 15–20
års ålder. Lägret fungerar lite som ett
språkbad där ungdomar får öva upp sina

muntliga färdigheter i engelska i en rolig lägermiljö under en vecka. I år kommer lägerdeltagarna från Finland, Sverige och Namibia. För undervisningen står
tre pensionerade lärare från USA. SIDAN 4
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Vid byte till en ny
gräsklippare
gottgör vi 500€ för fungerande traktor- och
700€ för fungerande frontgräsklippare!

TÄVLING!
FR2213MA

FR2216MA

3.490€

4.990€

Vinn en Automoower 220AC robotgräsklippare
Klipp ut och lämna in hos HydroForest. Dragning 29.6.2010
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