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Peter och Zainabu – först
in i nya kvarteret SIDORNA 14–15

Isamiral med is i magen –
Slemmerntips i år igen! SIDAN 7

Minskat
stöd till
Visit Åland

I huvudet
på en
konstnär

TURISM Redan från nästa år får Visit Åland betydligt mindre pengar att röra sig med när landskapsregeringen skär ned på marknadsföringsstödet.
– Man kan inte räkna med att
göra allt som det alltid har gjorts,
säger näringsminister Fredrik
Karlström (Ob).
Vd Annica Jansson är kritisk.
– De största förlorarna är de
mindre turistföretagarna.
SIDAN 6

Ny teknik mot
hala vägar

Regissören Arn-Henrik
Blomqvist röner just nu
stora framgångar inom
teaterbranschen. Framgångar som till stor del
beror på att han kan
hålla så många idéer
i huvudet samtidigt.
– Som mest hade jag
16 idéer i skallen. Det är
ett bra sätt om man vill
dö ung, säger han och
skrattar.
För närvarande har
han två stora uppsättningar i Finland som
båda rosats av kritiker.

TRAFIK Underhållet av landska-

pets vägar är under all kritik. Det
menar ett stort antal av Ålandstidningens läsare.
Synpunkterna ska tas på allvar,
menar trafikminister Veronica
Thörnroos. Det duger inte att bara konstatera att det är vinter.
Nu ska landskapet överväga
om det går att investera i ny teknik som får gruset att ligga kvar
på vägarna.
SIDAN 4

Svenska jägare
vill ha vårjakt
VÅRJAKTEN Sveriges jägarförbund
vill också återinföra vårjakten i
Sverige – men vågar inte driva
frågan. Det politiska klimatet i
Sverige är sådant att det vore politiskt självmord att återinföra en
jakt som förbjöds för mer än
femtio år sedan.
På Ålandstidningens Facebooksida är tongångarna annorlunda. Där är en stor majoritet
för att behålla jakten enligt en
omröstning.
SIDAN 5
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Styrelseklart för Ålands
gymnasium . . . . . . .SID 8
Sponsring gav ungdomstränare . . . . . SID 18
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Nu finns Åland
i Sydkorea . . . . . . . . .SID 8

KULTUR: Lästips med kuslig läsning • Transmars historia sätter sina hjulspår SIDORNA 22–23

