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Så förnyas
skärgårds-
trafiken
SJÖFART Nu finns de första skiss-
erna på hur skärgårdsfärjorna
ska se ut i framtiden. Färjorna är
anpassade efter kortruttstrafi-
ken och ska bland annat ha öpp-
ningsbara luckor som kan stäng-
as vid dåligt väder men är öppna
vid lastning så att befälhavaren
kan lasta från bryggan. Troligtvis
ska de drivas med LNG och en-
dast ha tre besättningsmän.

En eller två färjor väntas be-
ställas redan i början av nästa år.

SIDAN 6

SPORT: Travhelg kan bli jackpott för IFK SIDAN 21 •  LEDAREN: Politikers fällande väger lätt mot rättens friande  SIDAN 2

Satu Kiljunen får det enda
halvårsstipendiet  SIDORNA 26–27

Tjänstemännen slår
tillbaka mot kritiken
Läs det hemligstämplade innehållet i Maxingerapporten

MAXINGEBRÅKET

FOTBOLL IFK har fått dystra nyhe-
ter. Stjärnmittfältaren Pet-
teri Forsell har drabbats
av en ledbands-
skada och mis-
sar spel med
grönvitt i upp
till tolv veckor
framåt.

Det var på
träningen inför Ja-
ro-matchen som
Forsell åkte på en
smäll.       SIDAN 20

Forsell borta upp
till tolv veckor

Ida Schauman presenterade   
interaktiv mattebok       SIDAN 19

JOMALA Nu går Jomalas tjänstemän
Michael Lindbäck och Billy Eriksson
till motattack mot granskningskom-
mitténs rapport. I en skrivelse till
kommittén hävdar de att de bara har
följt gällande lagar och kommunala
stadgar. Ålandstidningen har tagit del
av både den hemliga rapporten och

den lika hemligstämplade skrivelsen
från tjänstemännen.

I rapporten klandras tjänstemännen
i två av fyra fall som alla kretsar kring
plan- och byggnadsnämndens möte
den 27 februari i år. Men på flera
punkter motsägs kommitténs slutsat-
ser av korrespondens som Ålandstid-
ningen tagit del av.

SIDORNA 4–5

JOMALA Jomala kommuns gransk-
ningskommitté släppte i måndags sin
rapport kring hur Maxinges bygg-
nadslov hanterats. 

Rapporten hemligstämplades ome-
delbart på förvaltningens initiativ. Det
är något som kommitténs ordförande

Mika Nordberg (Ob) är förvånad över.
– Det är konstigt. Jag är generellt för

öppenhet och transparens. Varför ska
man hymla om det här? Det som har
hänt har hänt, och det som sker inom
kommunen bör ju naturligtvis tåla 
dagens ljus.

Ålandstidningen erfar att rapporten
klandrar kommunens tjänstemän och
rekommenderar att de, med tekniska
chefen Michael Lindbäck i spetsen,
tilldelas en skriftlig varning.

SIDORNA 4–5

Tjänstemän prickas 
i hemlig slutrapport

Ålandstidningen i går. Långa köer till
läkare i Godby
VÅRD Mellan 13 och 14 veckor får
man vänta för att få en ickeakut
tid till en läkare på Godby hälso-
central. Aldrig tidigare har kön
varit så lång, säger sjukskötare
Katinka Holmström.

Orsaken är främst att hälso-
centralen har stängt i fem veckor
i sommar på grund av inbespa-
ringar. SIDAN 7

ÖVRIGA NYHETER:

Väljer dyrare men 
effektivare klinik  . . .SID 8

Investeringstätt 2012
för Ålands vatten  . .SID 7

Simskäla blir utan färja
för ett dygn  . . . . . . .SID 7

Hiphopkollektiv klart
för Rockoff  . . . . . . .SID 19

HUMOR Det fanns knappt en stol ledig i
hela Alandica när det finlandssvenska 
arrangemanget Humorlandskampen slog
klorna i Åland.

Publiken vred sig i skrattplågor under

två hela timmar medan de svenska komi-
kerna Thomas Järvheden och Martin La-
gos gjorde upp med finländska Anders
Helenius och André Wickström om vem
som var roligast.

Inte ett helt lätt jobb, skulle det visa sig.
– Det är svårt att säga vem som är bättre.

Alla är jätteroliga, men på olika sätt, säger
Åsa Friman som hade bänkat sig på Alan-
dica för föreställningen. SIDORNA 10–11 

Humorlandskamp drog fullt hus
Finländska komikerna André Wickström och Anders Helenius gjorde upp med svenska Thomas Järvheden och Martin Lagos om vem som var roligast. 
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1995 – Det amerikanska datorföretaget Sun Microsystems presenterar programspråket Java, som bland andra James Gosling har utvecklat
sedan 1991. Det bygger till stora delar på C och C++ och blir en av kärnkomponenterna i Suns Javaplattform.
1996 – Göran Kropp når toppen av Mount Everest på egen hand utan syrgas efter att ha cyklat dit från Jönköping. enligt Wikipedia
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LUFTVÄRMEPUMP

Förfr. /broschyrer 02 2590 270 
info@ultimatemarket.com

Åt de snabbaste!

För hem, 
kontor, 

garage upp 
till 130 m2.

Toshibas inverter teknologi.

GÖR EN OSLAGBAR INVESTERING

998€
(n. 1.500 €)

MONTE-

RAD!
-50%

SPIRALPÅLE

Förfr. /broschyrer 02 2590 270 
info@ultimatemarket.com

För terasser, gårdsbyggnader och 
-konstuktioner. 

Direkt ur lager åt de snabbaste!

Nyhet! UKT gårdsförråd fr. 1.690€
OLA och massive -bryggor fr. 980€

Gäststugor från 698€

Kartellen klar 
för Rockoff
FESTIVAL Rockoff fortsätter
att släppa artister för som-
marens festival. Nu presen-
terar man sin trettonde akt:
Kartellen.

”Polisens försök att stop-
pa Kartellens spelningar
och alla skriverier i media
drev på bandets popularitet
som bara blev större och

större. Kartellen har släppt
flera uppmärksammade vi-
deos och låtar på Youtube
som sammanlagt fått cirka
15 miljoner lyssningar tills i
dag”, skriver arrangörerna i
ett pressutskick.

Hiphopkollektivet bilda-
des 2008. (MH)

Kartellen kommer till Åland
med sina provokativa hip-
hoptexter. PRESSBILD

En virtuell och interaktiv
mattebok. Det var ett av
resultaten som presen-
terades på en mässa om
EU-projekt på stads-
biblioteket nyligen.

STUDIER E-math ska revo-
lutionera mattestudierna.
Det gränsöverskridande
projektet baserar sig på
en virtuell mattebok som
ska göra undervisningen
mer lättillgänglig och in-
teraktiv. Boken har an-
vänts i pilotklasser i Sveri-
ge, Finland, Åland och
Estland med stor fram-
gång.

– Allt blir mer digitalt,
här är ett läromedel som
på riktigt är interaktivt,
säger Ida Schauman, in-
formatör för E-math.

Bland annat har den fått
bra feedback från elever-
na för att det är lätt att gö-
ra matteuppgifterna
elektroniskt, något som
tidigare orsakat problem.

– Det är inte så lätt att
skriva matte på datorn
annars, säger Ida Schau-
man.

Boken används både i
undervisningen och för
hemläxor. Eleven kan
skicka in läxorna direkt
och få feedback virtuellt.

– Jag kan rätta och
skicka feedback i bästa

fall samma kväll, säger
Tom Rydell, mattelärare
på Ålands lyceum.

Den virtuella boken tillå-
ter även lärarna att göra
ändringar i innehållet.

– Vill jag kan jag fylla i
egna kapitel.

Boken kan anpassas till
olika ämnen och man vill
fortsätta utveckla projektet
så att det även kan använ-
das i högstadier. Projektet
har finansierats av EU-
programmet Central Baltic
Interreg Programme IV A

och har en budget på dry-
ga två miljoner.

– Det är det största pro-
jektet som Åland varit del-
aktig i, säger Anna Berg-
dahl, kommunikationsan-
svarig på EU-programmet.

Miljoner i stöd från EU
Allt som allt 13 olika gräns-
överskridande projekt har
genomförts på Åland se-
dan 2008 med hjälp av EU-
medel. Projekten rör allt
från ungdomspolitik till
miljöfrågor och den ge-
mensamma nämnaren är
samarbete över de natio-
nella gränserna.

– Tanken är att myndig-
heter, organisationer, stif-
telser och föreningar ska
jobba tillsammans för att
lösa ett problem, säger An-
na Bergdahl, som sedan
2007 delat ut nästan 100
miljoner euro till samman-
lagt 122 projekt.

Programområdet består
av centrala Östersjön och
inkluderar delar av Sverige,
Finland, Lettland, samt
Estland och Åland.

Andhämtningspaus 
EU-programmet finansie-
rar 75 procent av kostna-
derna för projekten och på
detta sätt kan även mindre
aktörer genomföra större,
pengaslukande satsningar.

– Utan finansiering skulle
det inte blivit något projekt
alls, säger Kasimir Ant-
brams, som jobbat med ett
projekt kallat WESA. Det
syftar till att undersöka
möjligheterna till att ut-
veckla vågenergi i Central
Baltic-regionen.

Han påpekar dock att
man ändå måste ha någon
som är villig att investera
tills det att projektpengarna
gått igenom. Ett stort pro-
blem i en annars lyckad
satsning.

– Cash flow är ett pro-
blem. Hur betalar man me-
dan man väntar på pengar-
na? Vi har lyckats med sam-
arbetspartners att få det att
fungera. Men om man inte
har stora partners med re-
surser, kan man inte ställa
upp, säger han.

Detta är en av sakerna
som kommer att tas upp
under utvärderingen av
programmet som avslutas
2013. Men programmet,
som pågått i sju år, tar inte
slut. Avslutet blir bara en li-
ten andhämtningspaus.

– Det kommer ett nytt
program 2014–2020. Det
finns ännu många intres-
santa projekt, säger Anna
Bergdahl.

Samarbete 
På Åland har projekten

som fått EU-finansiering
till stor del berört miljö,
Östersjön, ungdomar och
skärgårdsliv. De genom-
förda projekten är Archo-
il, BSI, FLEX, GGB-
network, JOBWAB, NAN-
NUT, Safe Baltic cruises,
SEABED, VIRTU, Young
Voices och YO!BaNA.

Anna Bergdahl säger att
programmet varit lyckat
och att det bidragit till

mycket samarbete mellan
de olika regionerna och
länderna.

– Det har stärkt kontak-
terna mellan Sverige, Fin-
land, Estland och Lett-
land. Det hjälper eu-
ropéer att mötas
någonstans.

HEIDI HENDERSSON
heidi.hendersson@alandstidningen.ax

tel: 26 642

Virtuell matematikbok ska göra
undervisningen mer lättillgänglig

E-math:s projektbudget låg på 2,3 miljoner euro och är således det dyraste projektet som åländska samarbetspartners är involve-
rade i. På bild informatör för projektet, Ida Schauman, och Ålands Lyceums mattelärare Tom Rydell. FOTO HEIDI HENDERSSON

Liselott Lindén och Susann Simolin från fredsinstitutet har
med hjälp av EU-medel kunnat bedriva projektet GGBG-
network som arbetar med kill- och tjejgrupper på Åland och i
Lettland för att minska på könsrelaterat våld. ”Finansieringen
gjorde det möjligt att jobba ganska koncentrerat i en längre
tid”, säger Simolin. FOTO HEIDI HENDERSSON

Åsa Juslin, direktör på Nordens institut är en av de som håller i
trådarna för filmprojektet Yobana. Projektet riktar sig till ung-
domar, främst i skärgården. ”Vi ville satsa på här öarna och 
regionerna, så att ungdomarna där skulle ha samma möjlig-
heter som finns i en storstad”, säger hon. FOTO HEIDI HENDERSSON

Kommunikationsansvarige
Anna Bergdahl på Central
Baltic Interreg Programme
poängterar samarbetets be-
tydelse i projektarbetena. 
”Det har stärkt kontakterna
mellan Sverige, Finland, Est-
land och Lettland”, säger hon.

FOTO HEIDI HENDERSSON


