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Inbrott i Ekenäs

Datorstöld i Prisma

Ett inbrott inträffade mellan onsdag och torsdag på Gustav Wasas gata i Ekenäs. Gärningsmannen
tog sig in genom att krossa ytterdörrens fönster med en sten och kom iväg med en bärbar dator. VN

Två män stal på torsdag eftermiddag två bärbara datorer i Prisma i Kyrkslätt. Kort därpå grep polisen
den ena mannen på spånbanan i Bro. Den andre mannen är fortfarande på fri fot. VN
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farande trivs bra i de gamla
kläderna, tycker att de nya
kläderna är aningen obekväma.
– Men så brukar det vara
med splitternya kläder som
inte ännu är tvättade, konstaterar Savander.
Men styvheten är ingenting jämfört med styvheten
i den utrustning brandmännen använder vid en utryckning.
– I och med de nya säkerhetsföreskrifterna måste vi
ha mycket kläder på oss, vilket gör att det blir svårt att
röra sig, säger Savander.
Brandman Jonny Strömborg, klädd i de nya shortsen, berättar att det är väldigt noga med färgen på
strumporna.
– De måste vara helt svarta,
säger Strömborg, som tror
att de nya kläderna kommer
att användas ﬂitigt av de ﬂesta på brandkåren. SA

S

emestertiden har börjat och det syns också i vår
region på många olika sätt – sommargästerna har
anlänt, byarna kryllar av olika evenemang och
många säsongföretag har fullt upp just nu.
Turismen borde kunna bli den snabbast växande näringsgrenen i vår region. I turismen och besöksnäringen
har hela vår region en stor outnyttjad potential, som kan
förvandlas till arbetsplatser och ökad trivsel också för regionens fasta befolkning.
Fiskars bruk är ett ypperligt exempel på att man kan
lyckas med hållbar turism och att det är möjligt att utveckla aktiviteter och lösningar som möjliggör harmonisk samlevnad mellan turismen och det övriga samhället.

ALLA ÄR INTE FÖRTJUSTA i en ökad turism och det kan vara utmanande att hitta den rätta balansen mellan turisterna och den fasta befolkningen. En del invånare motsätter sig skarpt allt vad musik, oljud, turister, bussar och
evenemang heter.
Eftersom vi ändå måste leva på någonting, tycker jag att besöksnäringen och turismen för oss är ett många
gånger bättre och lämpligare alternativ än många andra industrigrenar. Turismen lämpar sig för vår reBåde
gion med tanke på vår småskalighet,
Hangö och
våra existerande resurser, vår natur,
vårt läge och vår historia.
Raseborg

är Finlands
ledande
fritidsstäder
på lite olika
sätt.

UTVECKLANDET AV den här närings-

grenen kräver satsningar både av
kommunerna och det privata näringslivet. Besökarna vill bekanta sig med naturen och sevärdheterna men de vill också bo och äta gott
samt göra uppköp.
En utmaning är att locka företagen
att förlänga sina öppethållningstider – i dag är det tyvärr ännu vanligt att kafeteriorna och
butikerna stänger väldigt tidigt. En förlängning av öppethållningstiderna är naturligtvis inte problemfri – turismen är säsongbetonad och efterfrågan skapas inte heller
under en natt.

Till vänster står Jonny Strömberg klädd i brandkårens nya
kläder. Kollegan Svante
Savander poserar i de äldre
modellerna. FOTO: KIERAN STUBBS

BÅDE HANGÖ OCH RASEBORG är Finlands ledande fritidsstäder på lite olika sätt. Ändå har vi hittills bara marginellt utnyttjat den potential som här ﬁnns. Regionens
städer och kommuner borde aktivt använda sig av planläggningsmonopolet och utnyttja den efterfrågan som
idag ﬁnns för fritidsboende.
Det är inte många regioner i hela landet som kan erbjuda attraktiva möjligheter till fritidsboende bara en timme
från huvudstadsregionen. Turismen och fritidsnäringen borde också för övrigt beaktas i den kommunala planeringen.
FÖR MÅNGA sommargäster är den här regionen mera än
en semesterort, många tillbringar hälften av sin tid här
och deltar i lokalsamhällets liv på många plan. Stadsstyrelseledamoten Björn Siggberg har kastat fram tanken
att bjuda in sommargästerna att delta i utvecklandet av
staden Raseborg. Jag tycker att det är en mycket bra idé
som jag gärna stöder.
Jag vill uppmuntra också sommargästerna att bli en del
av det här samhället. Vi bör sträva efter att utveckla ett
gott förhållande som leder till växelverkan och utveckling, gärna också ﬂera permanent boende till regionen.
I framtiden kommer människor att ännu mera vistas på
sina stugor och då blir det också aktuellt att hitta nya former av samlevnad.

Rasebo dagis invid Höijersvägen i Ekenäs har haft besök av råttor.
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TURISTERNA, BESÖKARNA och sommargästerna är här på
grund av vår regions naturliga styrkor; naturen, havet
och historien.
Om vi är kloka, förvaltar vi de här styrkorna väl också
framöver men utnyttjar dem också i större grad till förmån för regionen och dess befolkning.

