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En temabilaga från Nya Åland – delas ut till alla hushåll torsdag 1 december 2016

Klappinspiration och allt vad 

city har att erbjuda under 
julsäsongen

tävlamed nyan

vinn upp till 1 000 €

HÖSTEN 2016

TISDAG 13 FEBRUARI 2018

NR 31           
           

        

 LÖSNUMMER 2,20€    |   T
ELEFON 018-23 444   |   NYHETSTIPS 0457-313 4444   |   W

WW.NYAN.AX

LEDARE – ”Flygplansdelarna är mer än bara skrot”
DEBATT – ”En annan lösning är möjlig för lotsstugan”

SPORT

FAMILJEN

NYHETER

Brändöbetonat 

på ny pizza

S
Viktor

SID 17

Han bevarar bilhistoria
SID 11–15

Ett genuint bilintresse har Kristoffer Karlsson i Jomala Ringsböle som byggt upp en gedigen samling fordon från 1970–1990-talen. Vi bju-

der på fem temasidor om bilar i dagens tidning. 

FOTO: STEFAN ÖHBERG

Förutsättningarna för att bygga en bro över 

Spettarhålet i F
öglö är inte så bra som man 

hittil
ls räknat med. Berggrunden stupar 

brantare mot djupet och bergets kvalitet är 

på ett område sämre än förväntat.

Brons placering i stort kommer inte att 

påverkas men berggrunden blir en utma-

ning då stödplattorna ska planeras. Nya 

undersökningar pågår för fullt s
amtidigt 

som landskapet böjer sig för markägarna 

på Degerbysidan och ritar om vägen. 

 

SID 6–7

Fel påverkar bygge 

av kortruttsbron

SID 20
Maria är redo för 

pilgrimsvandring

SID 22

Åländskt brons 

i Botniavasan

Fyra personer fördes till 
sjukhus 

efter seriekrock. 

SID 8Många olyckor 

i måndagshalkan

SID 10NYHETER

Böter på 200 500 euro ho-

tar Bio Savoy-ägaren Patrik 

Landell.

Byggnadsnämnden tog i 

går beslut i den segdragna 

frågan och har en lång lista 

på åtgärder som måste vara 

utförda före den sista maj 

om inte böterna ska krävas 

in. 

SID 7

Böter hotar 

ägare till
 

bio Savoy

TISDAG 20 FEBRUARI 2018
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LEDARE – ”Regler är till 
för att fö

ljas – för det mesta”

DEBATT – ”Att fö
rekomma framtida bekymmer”

KULTUR

Torggatan 12 

el 15 016

Boka din tid på tel. 15 016 eller enkelt online

www.hairbyjulia.ax

Frisö
r &

makeup 

stu
dio

Kasimirs 

mål med 

vattenpolo

SID 14

En förmodad spricka i E
jderns bunkertank 

ledde till 
att allt 

innehåll i avloppstanken 

ombord förorenades med dieselolja förra 

veckan.

Tömningen av tanken på landskapets 

verkstadsområde i Möckelö skapade stora 

problem eftersom delar av slammet rann ut  

i Lotsbroverkets pumpstationer och rening-

en i verket råkade i fa
ra.

Största delen av slammet, fl
era tio

tal to
n, 

kördes med tankbilar till
 Svinryggens Depo-

ni där det m
åste tas om hand och i värsta fall 

skickas bort från Åland.

– Nu hörde vi att d
et kommer nya lass med 

centrifugerat slam hit i d
ag och i m

orgon, be-

rättade deponibolagets vd Jesper Svanfelt 

i går på eftermiddagen.

Joel Karlsson, te
knisk inspektör på land-

skapets transportbyrå, väntar på att b
unker-

tanken ska tömmas och skadan inspekteras.

– Vi vet att d
et handlar om ett in

ternt lä
ck-

age mellan tankarna, säger han och berättar 

att den senaste rutinmätningen av tjock- 

leken på väggen mellan tankarna inte visade 

tecken på någon svaghet.

Landskapet ta
r på sig de dryga kostnader 

som läckan och saneringen för med sig.

I går fortsatte arbetet med att tö
mma Ejderns avloppstank. Förra veckan gick larmet när det upptäcktes att bunker läckt in i avloppstanken 

och hotade reningen i Lotsbroverket. 

FOTO: JONAS EDSVIK

Stora problem och dyra saneringar efter förmodad spricka

SID 4–5

Bränsle läckte in 

i Ejderns toatank
Om ett o

ch ett h
alvt år ska 

alla de bilder som landska-

pet eller kommunerna läg-

ger ut på nätet beskrivas 

också i te
xt. D

e digitala blan-

ketterna ska kunna kopplas 

till 
läsprogram och tangen-

ter ska ersätta musen.

Landskapet har inlett ar-

betet m
ed att im

plementera 

EU:s direktiv om att o
ffent-

liga webbplatser bör bli m
er 

tillg
ängliga för personer 

med olika typer av funk-

tionshinder.
SID 6

Webbtjänster 

ska bli m
er 

till
gängliga

NYHETER

SID 7

Fortkörare kan 

förlora sin bil

SID 8–9

Större och bättre 

i Rangsby skola
NYHETER

FAMILJEN

SID 12–13

Anita, 80, hitta
de

drömvåningen

SID 11

I Jo
malabibban 

är man taggade

Nytt kök efter vattenskada
4-6

HemmaFREDAG 10 MARS 2017

EN TEMABILAGA TILL ALLA ÅLÄNDSKA HUSHÅLL FRÅN NYA ÅLAND

Husflyttöver havet

Bygg i sten

16-20

24
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PRENUMERERA!
Nyan på papper 
och digitalt för 
endast 
24,00*€/mån

*Utlandsporto tillkommer     Telefon: 23 444     e-post: prenumeration@nyan.ax 

Pappers-
tidning

5 dagar
i veckan

DIGITAL-
tidning

7 dagar
i veckan VINN
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Studerande 
25% rabatt

Hon menar det förstås skämt-
samt. Men det är lätt att hålla 
med: Salvador Sobrals vemodi-
ga, självklara ”Amar Pelos dois” 
var inte bara en värdig vinnare 
utan innebar nästan en sorts 
återupprättelse för själva be-
greppet schlager.

– Inga fyrverkerier eller storm-
vindar eller dansare utan bara 
en otroligt bra låt, berättar vio-
linisten Zilliacus på en presskon-
ferens på måndagen. Jag blev så 
lycklig, så det är faktiskt därifrån 
hela idén till temat kommer ur-
sprungligen. Och så har den  
ju ett sånt fint fiolsolo också ...

Trallvänligt inte fult
Man anar att beslutet kan ha 
föregåtts av vissa diskussioner. 
Den fula och konstruerade mot-
sättningen mellan finmusik och 
fulmusik stoppar lätt upp sitt 
tryne när man säger det där or-
det på ”s”. Som om det trallvän-
liga vore fult.

– Det är ju så fånigt, säger  
Zilliacus. Folk har i alla tider viss-
lat på slagdängor. All folkmusik 
bygger ju egentligen på det.

– Sedan finns det ju den andra 
sidan också. Man kan ju lära 
sig att tycka om ett musikstycke 
också, som man kanske inte fast-
nar för först. Tills igenkännan-
dets glädje infinner sig. Det är ju  
också en aspekt av schlagern.

Katrina jubilerar
Hur det än är med den saken är 
årets program, som alltså antar 
karaktären av ett jubileum, fres-
tande trallvänligt.

Eller vad sägs om torsdagens 
konsert på konstmuseet, med 
såväl Eric Saties första Gymno-
pédie som Bachs ”Air” – och så 
lite Piazolla på det. Urvalet slut-
tar nästan ner mot en ”Best of 
Classics”-skiva. Gitarristen Mats 
Bergström lugnar dock den för-
samlade pressen:

– När vi framför de här verken, 
saxofonisten Magnus Lindgren 
och jag, då förhåller vi oss oer-

hört fritt till dem. Vi brukar ha 
som rubrik ”Musiken som fram-
förs kan innehålla spår av föl-
jande verk ...”. Så man behöver 
inte oroa sig.

Rekordintresse
Zilliacus tror heller inte det 
minsta att framförandet av kän-
da verk riskerar att banalisera 
festivalen.

– Inte alls. Sättet de framförs 
på tar hand om den risken. Så 

ofta är det faktiskt inte man 
verkligen får höra de där verken 
på riktigt heller.

Rosi Djupsund, föreningens 
verksamhetsledare, tillägger:

– Hur som helst kan jag säga 
att vi aldrig tidigare har haft ett 
sådant förhandsintresse som  
i år.

– Fast det kan ju ha med an-
nonseringen på Facebook att 

göra också, lägger föreningens 
ordförande och grande dame 
Barbro Sundback till och alla 
fnissar.

Jubileet till ära känns också 
festivalen extra stjärnspäckad. 
Ålandsbördiga sopranen Sofie 
Asplund sjunger (bland annat) 
Puccini, kvintetten Stockholm 
Chamber Brass dyker upp både 
här och på torsdagskvällen intar 

Lill Lindfors Alandicas foajé 
tillsammans med Mats Berg-
ström, Svante Henryson (cello) 
och Cecilia Zilliacus. Då fram-
förs tonsatta dikter av Anna-
Maria Lenngren, Edith Söder-
gran och Eeva Kilpi.

Gluck och tango
Musiken kommer att bli eklek-
tisk – nedslagen hoppar mel-
lan orginaltonsättningar från 
1700-talet (i Lenngrens fall, Mats 
Bergström nämner Glucks ”Jag 
Minns Den Ljuva Tiden”) till 
finsk tango när vi kommer fram 
till Kilpi.

– Vi har bland annat en otro-
ligt rolig text av Kilpi som heter  
”Älskaren”, berättar Bergström.

– Den handlar om dilemmat 
i att ens unga älskare börjar bli 
tunnhårig. Fruktansvärt kul.

En fullspäckad vecka börjar 
idag, med start klockan 19.00  
i Sankt Görans kyrka, med verk 
av bland andra Pachebel, De-
bussy och Händel.

Michael hancocK
michael.hancock@nyan.ax

tfn 23 444

Populärt tema när musikfestivalen Katrina fyller 20 år

Musikalisk vecka börjar i dag
Året var 2017 och nyblivna 
konstnärliga ledaren för Katri-
nafestivalen cecilia Zilliacus 
”återfick tron på mänsklighe-
ten” när hon såg på finalen i 
eurovision Song contest.

Temat för den 20:e festi-
valen som startar i dag blir 
därför ”Schlager”.

Redo inför Katrinas premiär i kväll: sopranen sofie asplund (till vänster), konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus och gitarristen Mats Bergström. 
Klockan 19.00 inleds kammarmusikfestivalen i sankt görans kyrka. FoTo: JoaKiM holMSTRöM

Verksamhetsledare och Katrinas grundare Rosi djupsund (till vänster) 
tillsammans med Kulturföreningen Katrinas ordförande Barbro sund-
back ser fram emot årets festival, som har temat ”schlager”.

FoTo: JoaKiM holMSTRöM

Sedan finns 
det ju den 
andra sidan 

också. Man kan ju lära 
sig att tycka om ett 
musikstycke också, 
som man kanske inte 
fastnar för först. Tills 
igenkännandets glädje 
infinner sig. Det är ju 
också en aspekt av 
schlagern.


