
m å n d a g  3  d e c e m b e r  2 0 1 2 :

ledare Vi får hoppas att de unga växer upp färgblinda, skriver Henrik Othman. 

kolumnen Min digitala läsning fick en rivstart i somras, skriver Margareta Björklund.

debatt Vi går obevekligt går mot en ny istid som gör vårt land totalt obeboeligt, skriver Hans Ekblom.

3
skidsaker som 
väcker frågor

Hermes gjorde det. Ännu efter onsdagens hemmaför-
lust såg det illa ut, men Hermes kom starkt igen och lyckades 
besegra IPK i kvalet. Hermes vann söndagens avgörande 
match hemma med 4–1 efter två mål av Heikki Pusa och var 
sitt av Iiro Pakka och Niko Kivinen. Nauris Enkuzens gjorde 
en mycket bra insats i målet. Tack vare segern säkrade Hermes 
plats i vinterns nationella Finlandsserie som inleds på vecko-
slutet.

I dagens t IdnIng

Jakobstad sålde central 
tomt för 750 000 euro
Senatsfastigheter har i år betalat 
750000 euro plus ränta för äm-
betshusets tomt. 

– Priset var ingen stor stö-
testen. Vi utgick från 100 euro 
per våningskvadratmeter, säger 
stadsgeodet Anders Blomqvist.

Huset i tre våningar inrymmer 

sex statliga inrättningar. Av dem 
är polisen den överlägset största 
hyresgästen och förfogar över 
två tredjedelar av den cirka 7500 
kvadratmeter stora ytan. Övriga 
myndigheter är tingsrätten, rätts-
hjälpsbyrån, utsökningen och 
magistraten.

Gamla plan-tomten i Jakob-
stad överläts redan år 2008. 
Målsättningen var att den skulle 
ersättas med annan tomtmark, 
men köparen kunde inte erbjuda 
något lämpligt objekt åt staden 
i utbyte. Stadens avsikt var att 
byta till sig Bangårdsområdet.

– Men det var inte alldeles en-
kelt att handla med staten som 
har olika statliga förvaltnings-
områden som förvaltar olika 
områden, säger Blomqvist.

Den uteblivna bytesaffären 
påskyndar inte utvecklingen av 
bangårdsområdet. 

– Vi har en generalplan, men 
ingen detaljplan. Huvudtanken 
en förlängning av Rådhusgatan 
och Stationsvägen som antagli-
gen skulle gå under järnvägen. 
Det kunde bli ett område med 
företag eller våningshus.  

Man och hundar 
gick genom isen 
på Pirilöfjärden
En man gick genom isen på 
Pirilöfjärden på söndag efter-
middag. Med sig hade han tre 
hundar som också hamnade i 
vattnet.

– Då vi fick upp mannen var 

hans läge kritiskt, säger jour-
havande brandmästare Jyri 
Jäntti.

Polisen manar till försiktighet 
och påminner om att isarna på 
grund av höstvädret är svagare 
än vanligt så här års.

1

webbvIdeo

Iivari räddade matte. En natt i april svävade Karlebybon 
Taina Salo i livsfara. Om det inte var för hennes dvärg-
pudel Iivari skulle hon antagligen inte ha överlevt. 

1 Kyrkan uppmanar församlingarna runt om i landet att synas i 
sociala medier. Kyrkoherde Anders Store tycker att det är klart 
att även Nedervetil församling ska finnas på Facebook, samtidigt 
som han tycker att klarare riktlinjer behövs.

– Facebook kan spara mycket tid. Men man måste veta när och 
hur man ska använda sig av Facebook, säger Store.
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Nu fi rar vi ...

Nu med stilexperten 
KATARINA ALTHIN 
från Göteborgs stilstudio, 
även känd från Gör om mej i 
SVT. Mässa, mat, musik mm. 
och massor med härliga kvinnor.
Ring idag
så hinner du få
hem presentkortet 
i postlådan.

PRESENTKORT En hel ”stiligare” 
kvinnodag 2013 den 23 mars 

kl. 10.00 i Bennäs

Julklappstips

Tel 06-7850275 eller 06-7850225
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SPISVED
Har ni ved så det
räcker inför julen?
Lugn det fi xar vi!

fenywood.fi 
info@fenywood.fi 


