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Sjuor med 
vilja. Jessica Wester-

holm, Joel Aaltonen och 
Emil Strandell välkomnar Kyrk-
slätts beslut att bli en barnvän-
lig kommun. Det viktiga är inte 
att barn ska få bestämma utan 

att man lyssnar på dem och 
beaktar deras perspektiv.
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Ny sport 
på prov 
i Kisakeskus

●●●Sidan 14

Byggstart hägrar 
för nya Sortti-
stationen 
Avfallsstationen i Jorvas ska stå 
klar 2017, vid Gamla Jorvasvägen. 
Där tror Helsingforsregionens miljö-
tjänster att den kommer locka dub-
belt så många kunder som nuvaran-
de stationen i Munkkulla.

●●●Sidan 6

Polisen utreder  
ofog i Ingå
Det har igen inträffat ofog och ska-
degörelse i Ingå. I måndags kördes 
en idrottsplan och ett grönområde 
i kyrkbyn sönder av motorfordon, 
meddelar polisen som utreder hän-
delsen. Kriminalkommissarie Hen-
rik Niklander säger att man tar oro-
ligheterna i Ingå på allvar.

●●●Sidan 6
fina detaljer. Mimmi Ertovaaras dansös 
är en av målningarna som ställs ut.

Hangö 
inspirerar
Hangö bildkonstnärer fortsät-
ter att producera målningar 
och andra verk. I Stadshusgal-
leriet i Hangö kan man just nu 
se ett tvärsnitt av deras pro-
duktion. Motiv från Hangö 
finns med även i år. Men ock-
så mycket annat.

●●●Sidan 23

Cykeln 
fungerar 
året om
Det är aldrig för dåligt väder för att 
cykla. Det tycker bland andra Joonas 
Dachinger i Borgå. ●●●Sidan 18

Simola slimmar staden
RaseboRg Årsbidraget i Raseborg har 
de senaste åren legat på ungefär fem 
miljoner euro, men behovet är dub-

belt upp. Fem miljoner euro motsva-
rar grovt räknat 100 årsverken. 

För att nå målet förutsätter bud-

getförslaget för år 2016 en mängd 
utredningar. Skolnätet, kosthållet 
och förvaltningslokaliteterna ska 

ses över. Det betyder bland annat att 
den redan beslutade flytten av stads-
förvaltningen till Ekåsen omprövas.

– Vi kan inte i blindo gå in utan att 
se Ekåsen som en helhet, säger stads-
direktör Tom Simola.

100 årsverken. Det är storleksklassen på Raseborg sparbehov. Annars hotar en skuldkris. 

●●●Sidan  8


