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KULTUR Vokalisten
tillbaka igen – men
bara digitalt Sidan 23

SPORT Gary tar
över Finlands
U23-landslag Sidan 19

FAMILJ En hjärtlig
promenad tillsammans
med Gujan Sidorna 12–13

EU satsar 1,2 miljoner
på ett fossilfritt Kökar
» Nyheter EU satsar 1,2 miljoner euro
på ett energiprojekt på Kökar.
– Vi ska göra mycket innovativa saker, säger kommunfullmäktiges ordförande Christian Pleijel.
Det handlar bland annat om liggande
vindturbiner, om ett värmelager som

är en slags jättelik termos och om en
hopkoppling mellan en kommunal
anläggning och privata fastigheter,
säger han.
Bakgrunden till projektet ses också
som unik. Kökar har under två och ett
halvt år arbetat med att ta fram kon-

ceptet ”bobarhet”, habitability, i stället för hållbarhet, sustainability.
– Halva befolkningen har varit
involverad i arbetet. Vi vet vad vi gör
och vad vi vill förändra, säger Christian Pleijel.
Sidan 4

Med en
ligaplats
i fokus!

Nu får 250
samlas
utomhus
» Nyheter På fredag ska det bli
tillåtet med 250 personer på
offentliga tillställningar utomhus och 20–50 personer på
offentliga tillställningar inomhus, beroende på hur de gällande anvisningarna följs.
Det framgick när lantråd
Veronica Thörnroos på onsdagen informerade lagtinget om
den åländska exitstrategin.
I dag är gränsen tio personer
både utomhus och inomhus.
Sidan 5

Astra-vaccin
får folk att
avstå spruta
» Nyheter 65–69-åringar får Astra
Zenecas vaccin men har rätt att
byta till ett annat. Ett vaccinbyte
måste meddelas till ÅHS på förhand och det har många missat
att göra, något som leder till att
vaccinationstider riskerar att
inte utnyttjas. Sidan 6

Omvaldes
– petad fyra
dagar senare
» Nyheter Bara fyra dagar innan
Ömsen meddelade Bo-Sture Sjölund att han måste lämna samtliga uppdrag inom koncernen
fick han, på en bolagsstämma,
förnyat förtroende som ordförande för dotterbolaget Ålands
försäkringar.
– De valde om mig och då var
det ingen som sa någonting.
Om MLK förlorar lördagens semifinal är säsongen över. Men skulle man ta sig till final har man som sämst säkrat ett ligakval. På bilden ser vi nya tränaren
Foto: Hülya Tokur-Ehres
Nathan Schulz (närmast i bild) värma upp tillsammans med lagkamraterna Sean Bailey och Philip Sogn Biskop.

I helgen kan Mariehamn lawn-tennisklubb (MLK) skriva ett stycke åländsk idrotts» Sport historia.
För fem år sedan, 2016, spelade föreningens herrlag i inomhusserien division 4. Nu står man redo
att spela playoff i division 1 – och i potten hägrar en ligaplats.
– Det är en makalös klättring, slår MLK:s klubbchef Peter Forsström fast.
– Det här är en fantastisk möjlighet för oss, säger Sean Bailey, huvudtränare i föreningen och en av
spelarna i laget. Sidan 18

Sidan 8

Lagstridig motorbana
i Lemland omstridd
» Nyheter Den lagstridiga motorbanan som Ålandstidningen
skrev om i går är ingen motorbana, åtminstone om man får
tro markägaren. Enligt honom
har man bara lagrat uppgrävd
jord på marken. Sidan 6

NYHETER: ”LR måste visa handlingskraft” Sidan 10 • LEDARE: Ovärdigt en minister att underminera massmedia Sidan 2

