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Momssänkning gav effekt
– restaurangmat billigare

Ansvar i fokus
för öppnare Paf
Ansvaret för spelkunderna blir
allt viktigare för Paf och målet är
att bli bättre på det än alla andra
spelbolag i världen.
Det är också ett mål som motiverat att Paf ska fortsätta vara
samhällsägt, betonade ﬁnansministern på gårdagens ”bolagsstämma”
som för första gången var öppen
för medierna.
Samtidigt berättades om den
kommande lanseringen av livespel
på nätet. Man ska mitt under pågående fotbollsmatch kunna slå vad
om vem som gör nästa mål, eller
vem som får nästa varning.
➤ Nyheter, sid 4

Landskapet köper ny olja
efter läckage på färjor
 Nya säkerhetsdirektiv gick ut i går

efter larm i insändare. ➤ Nyheter, sid 4

Studieresa till Champagne
för skärgårdsföretagare
➤

Nyheter, sid 10

VISST KAN JAG! Mopsen Donna
tar sig försiktigt över A-hindret på
agilitybanan i Jomala medan matte
Noora Nordin och läraren Susanna
Hagman kommer med några uppmuntrande ord. Foto: Erkki Santamala
BILLIGARE MAT Momssänkningen på restaurangmat som trädde i kraft i fjol somras gav resultat på Åland. Restaurangerna i Mariehamn sänkte priset med i snitt 3,6
procent visar en undersökning. På bilden syns servitör Ulrika Holmberg på Bistro Savoy.
Foto: Erkki Santamala
Förra sommarens momssänkning på restaurangmaten
gav effekt. I en prisjämförelse före och efter har det
framkommit att matserveringarna i Mariehamn sänkte

i snitt med 3,6 procent. Medeltal i riket är 4,1 procent.
Prisinspektör Henry Öberg tycker att resultatet är positivt, men kan inte uttala sig om hur

prisnivån ändrats inför denna sommar.
Nyan har ringt runt till några av de restauranger som
➤ Nyheter, sid 2
sänkte priserna den 1 juli i fjol.

Med hund på schemat
 Strandnäselever har lärt sig om allt

från kennelverksamhet till parning
➤ Husdjur, sid 14
och valpning.

Fler landslagsstjärnor
till skidskytte i juni
➤

SKADADES
Fernando de
Abreu blir
troligtvis
borta från
spel länge då
han skadade
sig allvarligt
i gårdagens
förlustmatch
mot TPS.
Foto: Erkki
Santamala
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Mittback skadad
när IFK förlorade
Fernando de Abreu blev allvarligt skadad när IFK Mariehamn
förlorade mot TPS med 1–0
hemma på Wiklöf Holding Arena
i går kväll. Mittbacken kolliderade
med en motståndare, bars av planen på bår och fördes sedan med
ambulans till sjukhuset.
– Armen är antagligen bruten

och då blir han borta i upp emot
fyra månader. Det är Erkki
Venäläinens (IFK:s
läkares) gissning
och han brukar
ha rätt, säger tränaren Pekka Lyyski
efter matchen.
➤ Sport, sid 12

CISSIE SJÖLANDER HAR SKRIVIT, FOTAT OCH LAYOUTAT EN KOKBOK

Sport, sid 13

