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Innehåll I april 2011 startade vi en resa som 
ingen av oss riktigt visste var den skulle 
sluta. Vi hade siktet inställt på ett mer 
livskraftigt centrum, ett mer lönsamt 
och attraktivt centrum, som skulle 
locka boende och besökare. 
Till vår hjälp under processens första år hade vi Lars Backemar 
och Janne Sandahl. Båda med mångårig erfarenhet av processer 
för att utveckla stadskärnor. De fick lära känna ålänningarnas 
”misstro mot svenska konsulter” på samma gång som de rönte 
uppskattning för sitt stora kunnande. Vi fick lära oss det som 
forskning och erfarenhet visar; för att lyckas utveckla en stads 
centrum behöver vi samverka.

De som driver verksamheter i centrum, fastighetsägare och sta-
den, behöver samverka inte bara i mänskliga möten, utan även 
genom att alla bidrar med pengar till en gemensam centrum-
samverkansplattform. Där ska vi sedan tillsammans bestämma 
vad vi ska satsa på. Alla betalar utifrån sina förutsättningar 
beroende av storlek, läge och verksamhetstyp.

I januari 2012 visste vi vad vi skulle göra. Politikerna pekade 
med hela handen och fastighetsägarna backade upp. Men det 
var för sent, kanske någon tänker skadeglatt. Och visst var det 
sent, men bättre sent än aldrig säger ordspråket. Det var för 
sent för att de internationella kedjeföretag som visat intresse att 
etablera sig i Mariehamns centrum skulle komma hit. De valde 
det nya köpcentret, som skulle öppna drygt ett år senare, strax 
utanför stadsgränsen. Det var dock inte för sent att börja sam-
verka. Även om det inte var lätt. Även om det inte var självklart.
Tack vare en kärna av verksamheter och fastighetsägare, som 
hela tiden trott på denna process, kunde vi efter hårt arbete 
hösten 2012 samla 55 företag, som skrivit avtal att satsa pengar 
och energi i en gemensam samverkansplattform, som vi kallar 
City Mariehamn. En milstolpe i projektprocessen var nådd. 
Så skulle den då upp till bevis, vår centrumsamverkan. För att 
hjälpa till i den processen anlitade vi Britt Biskop, som cen-
trumledare under 2013. Det gällde att gjuta mod i centrum och 
skapa framtidstro igen. Med evenemanget Vår i City ville vi visa 
att vi inte givit upp. Det finns hopp och glädje även i stadens 
centrum. Och det blev en succé, med satsning på morgonshop-
ping, vårputsade gator och ett fullsmockat torg. Vår i City 
visade vad vi kan göra tillsammans: staden, verksamheter och 
fastighetsägare. 

Projektledarens krönika

Genom projektprocessen har vi lagt grunden och City Marie-
hamn fortsätter jobba där projektet slutar. Den fortsatta resan 
kan säkert bli stundtals stormig och svår, när olika kulturer ska 
mötas i sak kring samma bord. Verksamheter som vill ha klirr i 
kassan på lördag, fastighetsägare som inte har lika bråttom och 
politiker och tjänstemän, som är vana med längre beredningar, 
beslutsprocesser och besvärstider. Samtidigt ska vi minnas att 
den vackraste av alla stenar är den som nötts allra längst mot 
andra. Genom samverkan kan Mariehamns centrum nötas fram 
till att bli den vackraste lilla huvudstadsstenen i hela Östersjön. 
Ja kanske i hela världen!

Jag vill framföra ett stort och kärleksfullt tack till alla som på 
olika sätt engagerat sig i projektprocessen. Och jag avslutar med 
att önska City Mariehamn fortsatt lycka till i arbetet med att 
utveckla centrum.
Allt gott!

Ewa Danielsson
Affärsutvecklare och projektledare, Ålands Näringsliv

Foto: SMS Video/Jeremic Slavoljub
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Bakgrund 
Bakgrunden till projektet Ett livskraftigt centrum är att Åland 
behöver en stark centralort. En centralort som lockar till inflytt-
ning och affärer för att kunna behålla det välstånd vi har idag. 

Staden hade sina visioner och  sin planering. Ålands Näringsliv 
(då i form av Ålands Handelskammare) hade tagit fram en plan 
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Stadens absoluta centrum, det 

vill säga området mellan Styr-

mansgatan i norr och Storagatan 

i söder, Ålandsvägen och Östra 

hamnen, är inte speciellt char-

migt eller attraktivt. I synnerhet 

inte då butikerna har stängt för 

dagen.
Det här vill både näringslivet 

och politiker nu ändra på. Visio-

nen är att Mariehamns centrum 

skall bli så blomstrande livs-

kraftigt att det i sig skall locka 

fl er infl yttare och besökare till 

Åland.
Företagarorganisat ionen 

Ålands näringsliv startar nu 

projektet ”Ett livskraftigt cen-

trum”. Under en period på tre år 

skall man ta fram ett system för 

hur man skall blåsa positivt liv i 

centrala Mariehamn.

Utomstående experter

Projektet har en total budget på 

450.000 euro. Hälften fi nansie-

ras med pengar från EU:s re-

gionala utvecklingsfond, staden 

skjuter till 195.000 euro och 

landskapet 225.000. 
Pengarna skall bland annat 

användas till att engagera utom-

stående experter och till att ord-

na affärsutveckling och coach-

ning för de köpmän och företag 

som fi nns i området.
Två konsulter från Sverige, 

Lars Backemar och Janne 

Sandahl, är redan knutna till 

projektet och kommer hit nästa 

vecka för att starta processen.

Utveckla stadskärnor

Backemar arbetar med att ut-

veckla konkurrenskraftiga och 

attraktiva stadskärnor genom att 

ta fram visioner som bygger på 

samarbete mellan kommunen, 

fastighetsägarna och andra som 

är verksamma i området.
Sandahl är teknologie dok-

tor i trafik och stadsbyggnad 

och arbetar med förnyelse av 

svenska stadskärnor. Han har 

varit professor i trafikplane-

ring och centrumfunktion vid 

Kungliga tekniska högskolan 

i Stockholm och vid den inter-

nationella handelshögskolan i 

Jönköping. 
 Fler specialister kommer att 

knytas till projektet kring frågor 

som rör till exempel utformning 

av stråk i området, parkering el-

ler designförslag.

Ett komplement

Den centrumplan som skall tas 

fram kommer i framtiden att 

fungera som ett slags komple-

ment till det egentliga styrmed-

let, stadsplaneringen.
– Från stadens sida är vi 

mycket glada över det här pro-

jektet. Det skapar en ny grund 

att stå på och vi kommer att ta 

aktivt del i arbetet, säger stads-

styrelsens ordförande Johan 

Ehn (M).
– Staden kommer att invol-

vera medborgarna från början. 

Genom att få alla som berörs 

att känna sig delaktiga kan vi 

förhoppningsvis undvika kon-

fl iktsituationer. Nyckeln fi nns 

hos dem som verkar och bor i 

centrum.

Stark centralort

Landskapsregeringens andel i 

projektet fi nansieras med medel 

från näringsavdelningen, någon 

tilläggsbudget krävs inte.
– Det är viktigt för hela Åland 

att ha en stark och attraktiv cen-

tralort, säger näringsminister 

Torbjörn Eliasson (C) då han 

får frågan varför landskapet 

väljer att satsa pengar på Marie-

hamns centrum.
Eliasson betonar att all infl ytt-

ning är viktig för det åländska 

näringslivet och att många an-

dra berörs positivt om företag-

samheten i centrum blomstrar. 

Han tror också att stadens erfa-

renheter kan bli viktiga för an-

dra orter på Åland.

Nya turismstrategin

– Projektet ger också landskapet 

möjlighet att stöda företag som 

vi inte kan ge bidrag åt på andra 

sätt. Dessutom ligger det helt i 

linje med den nya turismstrate-

gin som snart skall presenteras, 

säger näringsministern.
Ewa Danielsson på Ålands 

näringsliv är projektledare för  

”Ett livskraftigt centrum”. 

Det kommer också att fi nnas 

en styrgrupp med bland andra 

stadsarkitekten och stadens tek-

niska chef, representanter för 

fastighetsägarna och politiker.

Det formella startskottet för 

”Ett livskraftigt centrum” är den 

första april.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax

Stadskärnan skall bli ett lockbete

DET NYA CENTRUM Det här området skall fastighetsägare och före-

tagare i samarbete med staden och Ålands näringsliv göra till en rolig 

och blomstrande stadskärna som lockar fl er till Åland.

Det är viktigt för det 

åländska näringslivet att 

fl er människor hittar hit.

Därför satsar man nu 

450.000 euro på att göra 

Mariehamns centrum så 

attraktivt att det lockar till 

ökad infl yttning.

VILL UTVECKLA Projektledare Ewa Danielsson, Daniel Dahlén från Ålands näringsliv, näringsminister Torbjörn Eliasson och Johan Ehn, odrfö-

rande för stadsstyrelsen, representerar här projektet ”Ett livskraftigt centrum”  som skall utveckla stadskärnan i Mariehamn.
Foto: Erkki Santamala

Målet är att man efter tre år har höjt attraktionskraften och stärkt sta-

dens roll som centralort. Dessutom hoppas de som står bakom projektet 

att de har
� ett systematiserat arbetssätt för att utveckla centrum i samarbete 

med alla aktörer

� skapat förutsättningar för infl yttning

� gjort det möjligt att behålla arbetsplatser och service

� fått färdiga designförslag och lösningar

� beslutsunderlag för investeringar

� hjälpt stadens köpmän att utveckla sina företag genom olika projekt 

och coachning.

Projektets mål

På förmiddagen besöktes kom-

mungården och kommundirek-

tör Jörgen Lundqvist infor-

merade om Eckerö. Därefter 

besökte man Eckerö post- och 

tullhus,  där verksamhetsledare 

Peter Winquist berättade både 

om byggnaden och dess historia 

samt om sina egna erfarenheter 

av integration.
Kommunbesöket avslutade 

sedan på jakt- och fi skemuseet, 

berättar Jörgen Lundqvist i ett 

pressmeddelande. (ab)

Integrationsprojekt

på Eckeröbesök
Deltagarna i Integration.

ax, Mariehamns stads och 

Medborgarinstitutets inte-

grationsprojekt, tillbring-

ade en heldag i Eckerö i 

måndags.

INTERNATIONELLT Bland tio-

talet projektdeltagare fi nns re-

presentanter för bland annat 

Spanien, USA, Iran, Ukraina, 

Lettland och Rumänien. 

 Foto: Jörgen Lundqvist

Peter Lindbäck har blivit upp-

ringd av fl era som undrat varför 

det har kommit en kallelse till mi-

litärtjänst med posten.
– Jag har varit i kontakt med 

den stab inom försvaret som skö-

ter det här och det handlar om ett 

misstag, säger Lindbäck.
– Man har i år för första gång-

en anlitat den fi nländska postens 

tjänster för att skicka ut kallel-

serna. Felet har uppstått då posten 

av någon anledning har missat att 

samköra de åländska uppgifterna 

från befolkningsregistret med vårt 

hembygdsrättsregister.
Lindbäck ber nu alla som miss-

tänker att de har fått en felaktig 

kallelse att ta kontakt med honom 

under kontorstid.
– Jag hjälper med att reda upp 

problemet, säger han.
Telefonnumret till Peter Lind-

bäck är 635 290. (tt-s)

Unga åländska
män kallas
till militären
Ett fel i riket har lett till 

att fl era unga män har 

fått en kallelse till värn-

pliktstjänst trots att de är 

befriade.
Landshövding Peter Lind-

bäck ber nu drabbade att 

kontakta honom.

� Det är fortfarande oklart hur 

svenskspråkiga abiturienter i 

Finland ska kompenseras för 

översättningsfelet i årets fysik-

prov, skriver Hufvudstadsbladet 

på sin hemsida.
I provet som hölls för två 

veckor sedan hade ordet ”golv” 

blivit ”vägg” vilket gjorde upp-

giften avsevärt mycket svårare 

för de svenskspråkiga.
– Säkert kommer de att kom-

penseras, men hur är ännu öppet. 

Vi funderar på saken och ger 

besked i god tid innan skolorna 

får resultaten i maj, säger Stu-

dentexamensnämndens general-

sekreterare Anneli Roman till 

Hufvudstadsbladet.
På studentexamensnämndens 

webbplats kommer man att 

informera när beslut är fattat i 

saken.(ab)

Fel i studentfråga
ska kompenseras

� Mattssons i Godby uppgraderar 

livsmedelsbutiken och blir från 

och med den 1 april en K-super-

marketbutik. Det nya avtalet med 

Kesko betyder bland annat att 

Mattssons får tillgång till kedjans 

stordriftsfördelar.
För kunderna innebär för-

ändringen, enligt Mattssons vd 

Sverker Jansson, ett bredare och 

mer mångsidigare sortiment med 

fokus på färskvaror.
– Det intimare samarbetet med 

Mathias Eriksson Ab har även 

gjort det möjligt att erbjuda en 

annan produktmix, för att yt-

terligare spetsa till sortiment, pris 

och kvalitet, skriver Jansson i ett 

pressmeddelande. 
Han avslöjar också att livsmed-

elsbutiken kommer att fräschas 

upp i höst men att kunderna 

betjänas som vanligt under den 

tid som renoveringen pågår. (tt-s)

Mattssons blir
K-supermarket

� Ytternäs Hem och skola-

förening har fått ett stipendium 

på 1.000 euro av Förbundet Hem 

och skola.
Sammanlagt åtta Hem och 

Skola-föreningar i Svenskfi nland 

belönades för att de ”uppvisat 

förverkligade kreativa idéer om 

hur man kan stärka samarbetet 

mellan hemmen och skolan”.

Ytternäs Hem och 
skola fi ck 1.000 euro

Korta projektfakta Målsättning
•  Att ta fram en gemensam utvecklingsplan för ett livskraftigt   
 centrum.
Gemensam betyder:  
att staden, fastighetsägare, köpmän, övrigt näringsliv och 
näringslivsorganisationer med flera samarbetar för att tillsam-
mans anta de utmaningar vi står inför.
Livskraftigt betyder: 
Positiv lönsamhetsutveckling
Värdeökning
Ökat antal besökare
Ökat antal inflyttare
•  Att hitta en klar organisation som fortsätter att driva  
 centrumutvecklingen. 

Arbetsform
Ett projekt i processform gör att alla känner delaktighet och 
skapar en känsla av att vi gör det tillsammans. 

När projektet startade saknades resurser att uppnå projektets 
syfte inom de befintliga organisationerna. Projektformen gjorde 
det även möjligt att söka finansiering från EU.

Projektägare
Ålands Näringsliv

Samarbetspartners 
Mariehamns stad, köpmän, fastighetsägare, övrigt näringsliv, 
organisationer och föreningar. 

Styrgruppen för  
Ett livskraftigt centrum
Anders Ekström, vd, Ålands Näringsliv,  
(ordförande fr o m juni 2013)
Daniel Dahlén, vd, Ålands Näringsliv,  
(ordförande t om maj 2013)
Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare med ansvar för närings-
livskontakter, Mariehamns stad
Kai Söderlund, infrastrukturdirektör, Mariehamns stad
Sirkka Wegelius, stadsarkitekt, Mariehamns stad

Projektledare  
och -medarbetare
Ewa Danielsson, affärsutvecklare och projektledare,  
Ålands Näringsliv
Johan Lindholm, handels- och evenemangsansvarig,  
Ålands Näringsliv

Syfte 
Att skapa ett mer livskraftigt 
och attraktivt centrum, som 
är en tydlig och drivande del 
av centralorten för Åland.

för centrum. En förprojektering  hade gjorts med ERUF-medel. 
Förprojekteringen visade att vi bara kan lyckas i framtiden om 
vi gör saker tillsammans. Staden beslöt att gå in med finansie-
ring och vi fick finansiering från EU. Ålands Näringsliv tog på 
sig rollen att driva projektprocessen. 

Utdrag ur Nya Åland 30 mars 2011.

Några av projektets större 
upphandlade/anlitade  
externa konsultuppdrag
Inledande projektledning och arbetet med att ta fram  
Handlingsprogram 2012 –
Lars Backemar, Backemar Consulting AB och Janne Sandahl, 
Janne Sandahl Consulting AB 
Utredningar – Lisa Lagerén, Newsec
Centrumledare 2013 – Britt Biskop, Megasize Reklam Ab
Framtagande av gatuprogram för Mariehamns centrum  
– Anna Hjerling och Daniel Andersson, Studio Ö

Projekttid
1.1.2011–31.3.2014

Budget 
150 000 euro/ år  
(total maximal projektbudget: 450 000 euro)

Finansiärer   
Europeiska regionala utvecklingsfonden/landskapsregeringen  
(75 000 euro/år), Mariehamns stad (65 000 euro/år). I budgeten 
ingår även ett värde om 10 000 euro/år i form av nedlagd tid 
som alla frivilliga projektdeltagare och styrgruppen har lagt ner 
under projektprocessen.

Projektdeltagare 
Deltagare i workshops, möten och affärsutvecklande aktiviteter. 
Fältarbetsgrupper och arbetsgrupper för skyltning, gatupro-
gram, julbelysning, evenemang- och marknadsföring, styrgrup-
pen för City Mariehamn med flera.

Mer projektinfo  
www.centrum.ax
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Centrumdiskussioner.

Deltagare.

Stadsdirektör Edgar Vickström inledde sin första vardag på 

posten med att delta i Ett livskraftigt centrums workshop.

Eva Karlsson presenterar viktiga punkter för  centrums utveckling, Janne Sandahl skriver/lyssnar.

Lars Backemar och Janne Sandahl anlitades som 
konsulter under projektprocessen.

Arbetsprocessen med att ta 
fram en utvecklingsplan 

För att starta och inledningsvis driva processen med utveck-
lingen av centrum anlitade Ålands Näringsliv Lars Backemar 
och Janne Sandahl, som av många anses vara de främsta 
företrädarna för modern svensk lönsamhetsinriktad stadskär-
neförnyelse. 

I april 2011 startade processen och i maj höll vi den första 
öppna workshoppen, med deltagare som representerade bland 
annat handel, fastighetsägare och staden. Under sommaren 

 – Handlingsprogram 2012

och hösten gjorde vi ett antal undersökningar (kolla läget-studie, 
besökarintervjuer, parkeringsräkning och marknadsbedömning).

Baserat på undersökningarna lade Backemar och Sandahl i 
samråd med en arbetsgrupp fram ett utvecklingsprogram kallat  
Handlingsprogram 2012, som idémässigt grundlagts och 
testats under arbetets gång i öppna workshops och stormöten. 
Sammanlagt hade arbetsprocessen ett 60-tal deltagare under 
projektets första år.

Daniel Dahlén
vd Ålands Näringsliv (ÅN) 

Projektansvarig

Kai Söderlund
Infrastrukturdirektör
Mariehamns stad

Tony Karlström
Alandia Försäkring
Fastighetsägarrepresentant

Lars Backemar
Extern projektledare

Terese Flöjt
Verksamhetsutvecklare
Mariehamns stad

Ewa Danielsson
Affärsutvecklare ÅN
Projektledare

Arbetsgrupp för  

Handlingsprogram 2012

Roger Jansson
Politikerrepresentant
Mariehamns stad

Janne Sandahl
Extern projektledare

Sirkka Wegelius
Stadsarkitekt
Mariehamns stad

Eva Karlsson
City Blommor
Verksamhetsrepresentant

Johan Lindholm
Handels- och  
evenemangsansvarig ÅN

Projektmedarbetare
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Fler butiker och längre öppet-
tider.

Då blir det mer livat i
centrum, enligt en stor besö-
karundersökning som gjorts
inom ramen för projektet Ett
livskraftigt centrum.

– Det bekräftar de farhågor
vi haft, säger konsult Lars
Backemar.

NÄRINGSLIV Så varför inte bara
hålla längre öppet så skulle i alla
fall en del av problemet vara löst?

– Det låter enkelt, eller hur?
Men det är ganska många som
ska bestämma sig, säger Ci-
tyblommors innehavare Eva
Karlsson, som sitter med i ar-
betsgruppen.

– Många har öppet längre,
men för kunderna är det enklare
om det inte varierar så mycket.

Men nu när köpmän, fastig-
hetsägare och staden satt sig ned
för att åstadkomma en föränd-
ring i centrum är det viktigt att
alla är med på noterna.

– Det är lönsamt för alla parter,
säger konsult Lars Backemar
som varit med och utvecklat
många stadskärnor.

Det är inte bara konsumtionen
som ökar, även trivseln och in-
tresset för staden. Dessutom
minskar skadegörelsen.

Och det är det som är kärnan i
projektet: ett livskraftigt centrum.
Bland annat för att möta hotet
från de affärsområden som växer
utanför Mariehamn.

– Det är hela tiden en konkur-
rens om konsumenternas pengar.

Men det gäller också att göra
centrum attraktivt för turister, så
att alla de som aldrig stiger av
färjorna i Västra hamnen ska gö-
ra det.

Kollektivtrafik sämst
Undersökningen som ska ligga
till grund för ett handlingspro-
gram baseras på 700 intervjuer
med besökare i Mariehamns
centrum en vecka i juli. Av de in-

tervjuade var cirka 40 procent
ålänningar.

De gav miljö och upplevelser
bra betyg, medan kollektivtrafik,
butiksutbud och öppettider fick
dåliga betyg. Kollektivtrafik fick
klart sämst.

– Men varför är det så viktigt
när nästan ingen av de intervjua-
de åker buss? Eller skulle de ha
åkt om det funnits? frågar sig 
Lisa Lagerén, senior consultant
på Newsec som gjort undersök-
ningen.

Parkering är det däremot få
som klagar på. 75 procent anser
att det är lätt att parkera i
centrum.

– Det är en bra siffra. Parkering
är lätt att gnälla på.

Ett besök i veckan
Knappt hälften av de intervjuade
besöker huvudsakligen staden
för att handla eller gå på kafé el-
ler restaurang. Av de ålänningar
som deltog uppgav 94 procent
att de besöker Mariehamn en
gång i veckan.

– Det är bra. Men det beror
kanske på att Åland bara har en
enda stadskärna, säger Lisa La-
gerén.

Av ålänningarna handlar de
flesta sina dagligvaror på Spar-
hallen eller Kantarellen. 

Valet styrs av prisnivå, utbud
och närheten till var man bor.

Så kallade sällanköpsvaror, så
som kläder och möbler, handlar
närmare 60 procent av ålänning-
arna i stadens centrum. Även här
styrs man av utbud, pris och när-
heten till var man bor.

– Det är lite tråkigt att miljön
inte är så viktig, säger Lisa La-
gerén.

De som bor permanent på
Åland handlar för 25 euro när de
besöker staden, medan summan
för ålänningar och turister sam-
mantaget är 40 euro.

– Tillfälliga besökare spende-
rar mycket pengar, konstaterar
Lisa Lagerén.

Behövs fler lokaler
Konsulterna Lars Backemar och
Janne Sandahl har utvecklat
många centrumkärnor. Enligt
Lars Backemar var resultatet
från undersökningen väntat och
bekräftar de farhågor man hade.
I dag saknas tillräckligt med bu-
tikslokaler, konstaterar han.

– Det behövs fler lokaler för
olika typer av verksamheter. Det
har inte tillkommit fler lokaler på
20 år. Det är hög tid. En stad be-
höver ständigt utvecklas.

Om inte butikslokalerna finns i
staden, söker sig handlarna
utanför centrum.
Vad tycker du om kontor i
centrum?
– Det är bra, jättebra. Det är ock-
så önskvärt med fler bostäder.
Det skapar liv och rörelse och
mer folk på gatorna kvällstid när
butikerna är stängda.

– Stad är mångfald. Det ska
hända mycket i en stad.

Nästa steg i projektet är en
workshop öppen för alla den 15
september. Därefter ska ett
handlingsprogram tas fram.

SANDRA WIDING
sandra.widing@alandstidningen.ax

tel: 26697

Så ska det bli livat i centrum

ETT LIVSKRAFTIGT CENTRUM
Ett treårigt projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden,men också av Mariehamns stad. Projektet drivs av Ålands näringsliv.Syftet är att genom entreprenörskap och samarbete utveckla centrum genomatt ta fram en gemensam handlingsplan. En organisation ska fortsätta driva ut-vecklingen när projektet är avslutat 2013.

I arbetsgruppen sitter de svenska konsulterna Lars Backemar och Janne San-dahl, näringslivsutvecklare Terese Flöjt, stadsarkitekt Sirkka Wegelius och tekniskchef Kai Söderlund från Mariehamns stad, handlare Eva Karlsson, stadsplane-nämndens ordförande Roger Jansson (M), Tony Karlström från fastighetsägarenAlandiabolagen samt affärsutvecklare och projektledare Ewa Danielsson, han-dels- och evenemangsansvarig Johan Lindholm och vd Daniel Dahlén frånÅlands näringsliv.

‰ fakta

Besökarna i Mariehamn är nöjda med hur det ser ut i centrum, men ärmindre nöjda med utbud, kollektivtrafik och öppettider. Det visa undersök-ningen som Newsec med Lisa Lagerén i spetsen gjort. FOTO: IDA JANSSON

Här är en del av gänget som ska utveckla centrum. Från vänster handlare Eva Karlsson, stadsarkitekt Sirkka Wegelius, projektledare Ewa Danielsson, konsult

Lars Backemar, konsult Lisa Lagerén, näringslivsutvecklare Terese Flöjt, teknisk chef Kai Söderlund och handels- och evenemangsansvarig Johan Lindholm.
FOTO: IDA JANSSON

notisnytt
Stöld i butik 
i Sund
SNATTERI Flera stölder inträffa-
de i helgen. Kontanter, cigaret-
ter och datorer stals från servi-
cestationen i Sund i lördags.
Polisen har inte någon miss-
tänkt för brottet. Samma dag
tillgreps,  i ett hus i Jomala,
brännvinsflaskor och tobak.

På fredagen ertappades även
en person under 15 år med att
snatta fyra cider från en butik.
Dessutom stal en annan per-
son natten till fredagen start-
laddare, batteriladdare och en
låda longdrink ur en parkerad
bil. (LL)

Körde för fort 
utan tillstånd
TRAFIK En bilist misstänks för
äventyrandet av trafiken och
fordonskatteförseelse efter att i
helgen kört 71 km i timmen vid
Nabben. Bilen var både oskat-
tad och obesiktad.

En mopedist ertappades
med att köra utan körkort. Mo-
peden var heller inte registre-
rad och föraren vägrade att
stanna på polisens uppma-
ning.

Under lördagen stoppades
ytterligare ett obesiktat fordon.
Denna gång i Jomala. Dess-
utom ertappades en bilförare
med att köra 91 km i timmen på
en väg med hastighetsbegräns-
ning 50. Föraren fick dagsböter
och 10 dagars körförbud. (LL)

Moderat
kommun-
runda
Moderaterna besöker alla 16
kommuner före valet med
start i Kumlinge nu på tors-
dag.

POLITIK Vid ett kandidatmöte på
söndagen diskuterades Mode-
raternas valprogram som ännu
ska processas i partiet innan
det presenteras i mitten på sep-
tember.

Alla 16 kom-
muner ska inför
valet få besök
av Moderaterna
som inleder sin
kommunrunda
i Kumlinge nu
på torsdag. På
fredag står Föglö på tur.

Vid sidan av kommunbesö-
ken försöker partiet också på an-
nat sätt öka antalet tillfällen då
man är ute och träffar väljarna.

– Att vara ute och lyssna och
föra dialog med befolkningen
är en viktig del i förnyelsen av
partiet, säger politiska sekrete-
raren Petri Carlsson i ett press-
meddelande.

Moderaterna lanserar Nina
Danielsson, 41, som ny kandi-
dat i lagtingsvalet. Hon har ti-
digare fungerat som partisekre-
terare och har kandiderat i bå-
de lagtings-, kommunal- och
riksdagsval för Moderaterna.

KERSTIN ÖSTERMAN
kerstin.osterman@alandstidningen.ax

tel: 26638

2011AL

Nina 
Danielsson.

Bilder från projektprocessens inledande  
workshop 2 maj 2011 

Foto: Ewa Danielsson

Deltagare.Utdrag ur Ålandstidningen 30 augusti 2011.
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Konsulten Lars Backemar är en av dem som sedan i våras ingår i pro-jektet ”Ett livskraftigt centrum”. Nästan en halv miljon satsas un-der en treårsperiod för att det cen-trala Mariehamn ska utvecklas positivt med hjälp av samarbete och entreprenörskap. Han beskri-ver den senaste tidens expansion strax utanför stadsgränsen, bland annat Varubodens storbyggnad och klädjätten H&M:s väntande etablering vid Sparhallen, som ”jättebra för Åland, men mindre bra för centrum”. 
Förväntningarna är nu därför höga på de kommande årens pro-jekt, som inte ska bli en ”hyllvär-mare” enligt projektgruppen. Det är en utmanande höst som väntar, då det gäller att locka med och en-gagera allt från fastighetsägare till branschfolk

– Syftet med projektet är att få fram ett handlingsporgram och en klar organisation för utvecklingen av centrum så att arbetet kan fort-sätta även efter att projektet slutar. Som ett led i det här arbetet har vi låtit göra den här undersökningen där närmare 700 personer som besökte stan under tre dagar i juli fi ck svara på frågor, säger projekt-ledare Ewa Danielsson.
Kör bil
Besökarintervjuerna bjuder inte på några större överraskningar. En majoritet av ålänningarna i undersökningen tog sig till stan med bil och besöker staden regel-bundet. Förvånansvärt många (75 procent) ansåg att parkeringsmöj-ligheterna var goda i stan.Dagligvaror köper man på Åland, och då avgör priset, utbu-det och närheten till hemmet var man väljer att handla. 
Många ålänningar (40 procent) väljer dock att åka till Sverige för att köpa andra varor, som kläder och möbler. Närheten till bostad har dock även här stor betydelser och många ålänningar (närmare 60 procent) uppger dock att man ofta även väljer att köpa övriga varor i staden.

Jobba tillsammans
Stadsbesökarna fi ck i undersök-

ningen även säga sitt om hur de upplever Mariehamn och punk-ter som evenemang, parkmiljö, städning och torg och gator fi ck höga poäng. Öppettider, butiks-utbud och kollektivtrafi k ansågs vara mycket viktigt för staden, men här tyckte besökarna att deras förväntningar inte upp-fylldes.
– Vårt mål och utmaning blir nu att göra Mariehamn intres-santare, att locka fl er människor och få bort det som i undersök-ningen kommit fram som ne-gativt. Bland annat då gällande butiksutbud, säger konsulten Lars Backemar.

– Men vi kommer inte att sitta hemma på vår kammare i Stockholm och fundera, utan med hjälp av olika arbetsgrup-per kring olika temat så ska vi jobbat tillsammans, säger Lars Backemar.
Grupperna rivstartar sitt arbete i höst. För enligt tidsplanen ska ett förslag till handlingsprogram vara klart i höst och ges vidare till politikerna efter årsskiftet. Ar-betsgrupperna ska komma med förslag, som kan leda till föränd-ringar och delaktighet så att en konkret förändring kan ske.Och hur har mottagandet varit ”i branschen”?

– Intresset har hittills varit rätt stort när vi haft workshops och dylikt, men vi hoppas att locka ännu fl er med oss i höst, säger Ewa Danielsson.
Lokaler saknas
Enligt konsult Lars Backemar saknas det inte personer som vill driva butiker och verksam-het i centrum, utan det som saknas är lokaler. I handelspla-nen kommer man dock inte att fundera kring våningsantal och liknande, utan håller sig på ga-tuplan och lämnar övriga frågor åt politikerna.
Vad säger du om kontor och bostäder i centrum?– Det är bra. Det ger liv och människor på gatorna.– Det är dock hög tid att det kommer ny energi i centrala Mariehamn, nya verksamheter, men då krävs nya lokaler och det har ju inte hänt mycket på den fronten sedan Sittkoff öpp-nade, säger Lars Backemar, som ser expansionen i Jomala som en delvis följd av lokalfrågan.– Utvecklingen kan fortsätta så här om inget görs i centrum. 

Anna Björkroos
anna.bjorkroos@nyan.ax

tfn 528 463

Mysigt och rent, men stängt

� Hundratals fi ck säga sitt då nytt projekt ska utveckla centrala Mariehamn

700 besökare i Marie-hamn, både turister och ålänningar, har sagt sitt om stadens centrum. Höga poäng ges när det gäl-ler miljö och upplevelser. Däremot fi nns ett stort missnöje med öppettider, butiksutbud och kollektiv-trafi k.
– Den expansion som nu sker i Jomala ska ses som ett hot mot centrum, säger konsult Lars Backemar.

FRÅGAT MÅNGA Lisa Lagerén, från företaget Newsec, säger att intervjuresultatet från Mariehamn i många frågor stämmer överens med 

trenden i andra mindre städer. 

Foto: Stefan Öhberg

LÖNAR SIG Enligt konsulten Lars Backemar fi nns det gott om forskning som visar att utvecklingsprojekt 
leder till ökat lönsamhet, det gäller dock att få många att engagera sig. Till höger ses Terese Flöjt, Sirkka 
Wegelius och Kai Söderlund. 

Foto: Stefan Öhberg

Här följer ett axplock ur den 
statistik som tagits fram av Lisa 
Lagerén vid Newsec efter intervju-
erna i Mariehamn i juli. 
� 34 procent av samtliga besö-
kare kom till centrum med bil. 44 
procent till fots och en mycket 
liten andel tog bussen. Av de fast 
bosatta var det 59 procent av de 
intervjuade som tog bilen.
� 75 procent säger att det är 
lätt att parkera i centrum. En hög 
siffra, enligt Lagerén.
� 42 procent kom till stan för att 
handla eller äta ute. 26 procent 
kom för att besöka Rockoff-festi-
valen, som pågick då intervjuerna 
gjordes. Av de bofasta var 50 
procent i stan för att handla eller 
äta och 7 procent för att besöka 
festivalen.
� Av de bofasta uppgav 94 
procent att de besöker Mariehamn 
minst en gång per vecka. Av dessa 
är det över 70 procent besöker 

stan två eller fl era gånger per 
vecka.
� I genomsnitt spenderar besökar-
na 40 euro under sitt besök i stan. 
Motsvarande siffra för bofasta är 
25 euro per besök.
� Kantarellen och Sparhallen 
toppar listan som inköpsställen för 
dagligvaror bland de bofasta som 
deltog i undersökningen. Cirka 3 
procent säger att de helst handlar 
dagligvaror i Sverige. Prisvnivån, 
utbudet och närheten till bostad 
är det viktigaste faktorerna för val 
av butik.
� Cirka 60 procent av fast 
bosatta handlar övriga varor, som 
till exempel kläder och möbler, 
främst i Mariehamns centrum. 
Cirka 40 procent åker främst till 
Sverige. Motiveringarna till hur 
man väljer butik är samma som för 
dagligvaror.

Källa: ”Mariehamn 
Besökarintervju”

Statistik ur undersökningen

� Cirka 1.000 personer på stan 
tillfrågades om de ville svara på 
frågorna. Totalt gjordes sedan 695 
längre intervjuer.
� Deltagarna var 57 procent kvin-
nor och 43 procent män. 
– Fördelningen brukar vara så, att 
det är fl er kvinnor i köpcentrum 
och liknande, berättar Lisa La-
gerén som ansvarat för undersök-
ningen.
� Snittåldern för de intervjuade 
var 41 år. Snittåldern när bara de 
permanent boende räknades in 
var 46 år.
� 30 procent av de intervjuade 
bodde i Mariehamn, 9 procent på 
övriga Åland, 45 procent i Sverige, 
11 procent i riket och 5 procent på 
annan plats.
� Genomfördes torsdag-lördag 

28 – 30 juli 2011.
– I vanliga fall räcker det med 
400-500 intervjupersoner, men 
eftersom intervjuperioden sam-
manföll med Rockoff-festivalen 
gjorde vi fl er intervjuer för att 
kunna jämföra resultat med och 
utan bofasta ålänningar, säger Lisa 
Lagerén.
� Målsättningen med undersök-
ningen var att få fram en omfat-
tande databas med basuppgifter. 
Uppgifterna ska sedan på olika 
sätt användas i det fortsatta arbe-
tet med att ta fram ett handlings-
program och organisation för 
fortsätt utveckling av Mariehamns 
centrum.

Källa: Mariehamn besökarintervju, 
sommaren 2011, Newsec

Om undersökningen

� Ett bråk med fl era inblandade utbröt i lördags i Eckerölinjens buss då den var på väg från Grisslehamn till Uppsala. Det gick så våldsamt till på bussen att chauffören valde att stanna i närheten av Hallstavik och kalla på polis.
Enligt Norrtelje Tidning, som hänvisar till uppgifter från po-lisen, var det ett sällskap på sex personer som hamnade i luven på varandra och det utdelades både bett och knytnävsslag.Slagsmålet resulterade i totalt fyra anmälningar om misshan-del. En man i 25-års åldern greps och en några år yngre kvinna fi ck nyktra till hos poli-sen. Alla sex misstänks ha varit berusade. (tt-s)

Fylleslagsmål på
Eckerölinjens buss

� Flera tjänster på landskapets skärgårdsfärjor skall tillsättas när anställda byter arbetsplats eller går i deltidspension. Till att börja med kan ordinarie an-ställda på de frigående färjorna söka tjänsterna. De tjänster som då inte blir tillsatta annonseras ut.
Det gäller tjänsterna som befälhavare på Skiftet, styrman på Gudingen, maskinchef på Skarven och maskinchef på Viggen.

Skiftets befälhavare har fl yt-tat till Skarven, Skarvens ma-skinchef har fl yttat till Viggen, och på Viggen blir en heltids-tjänst ledig när två maskinche-fer går i deltidspension. (pd)

Tjänstekarusell
på skärgårdsfärjor

� Tjänsten som  förbundsdirektör för De gamlas hem i Jomala har nu också sökts av Terese Hoxell från Kalax. Hoxell arbetar i dag som kundchef på ett försäkrings-bolag.
Det innebär att kommunför-bundet nu har sammanlagt sju sökande att ta ställning till. Den nyinrättade tjänsten har tidigare sökts av  Jörgen Lundqvist, Eckerö, Marianne Zetterström, Eckerö, Ulla-Liisa Latvala, Mariehamn, Henrik Andersson, Åbo, Hasse Stagnäs, Vasa och Tuula Söderström, Göteborg.– Processen med att utse en direktör startar den här veckan, säger Harry Jansson, ordföran-de i styrelsen för De gamlas hem.Han hoppas att arbetet skall vara klart inom september. Tjäns-ten tillsätts slutligen av förbunds-fullmäktige. (tt-s)

Ytterligare en vill
bli Dgh-direktör

� Minskade fosforutsläpp, svavelhalten i fartygsbränslet och gemensam aktion mot traffi cking var några av de frågor som de åländska politikerna lyfte fram då den parlamentariska Östersjö-konferensen (BSPC) hade möte i Helsingfors i går. 
Lagtingsledamot Folke Sjölund (Lib) betonade i sitt anförande behovet av att få ner fosforutsläppen. 
– Han föreslog att alla krafter och organisationer snarast bör inleda arbetet med att minska fosforutsläppen, skriver utskotts-sekreterare Niclas Slotte i ett pressmeddelande.

Roger Jansson (M) tog bland annat upp svavelhalten i fartygs-bränsle. Jansson betonade också vikten av nätverkande för att åstadkomma resultat i Östersjön.Vice talman Gun-Mari Lind-holm (Ob) pratade om traffi cking och betonade vars och ens ansvar och vikten av att alla tar nya tag redan i morgon. (tt-s)

Miljön central på
möte om Östersjön
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Har finnarna inte mat på
bordet ? Ja , inte kan det
vara invandrarna som ätitupp den eftersom dom är
så få i Finland. 0457...

Landskapet verkar inte ha
nollvision gällande trafi-
kolyckor på vintern iaf,
när dom varken plogar,
skrapar, sandar eller san-
dar deras vägar! Men skar-ven va väl viktigare tydli-
gen... 0400...

Varför vinstvarna om det
är minus? Borde väl vara
förlustvarna? 0505...

Läste att Mariebad vill
spara genom att minska
på morgonsimningen. Då
tackar jag för mig så kan niha ert bad bäst ni vill. Det

är bara öppet 4 dar i veck-an av 7, vilket jag tycker ärför lite. Ni har inte heller
ngn personal på jobb på
morgonen, så vad kan ni
eg. spara? Vill ni spara så
stäng utebadet under vin-terhalvåret, hur mycket
kostar inte det energimäs-sigt att hålla igång?

0503...

Nog är Viveka Erikssons
insändare stenkastning i
glashus, när hon menar
att höjden av förolämp-
ning är att bli jämförd
med Juholt. Hon föroläm-par Juholt, ett svaghets-
tecken. 0457...

En grön gubbe är bättre änen tråkig borgare som pre-sident! 0505...

Märkligt. Ett stöd till en
kommun i kris pga ojämn
åldersstruktur bland invå-narna kan debatteras och
bordläggas i evigheter,
medan en lika stor summatill renovering av ett fjut-
tigt kök på Mikael Sars be-talas och tystas ned. Politi-kerförakt, vad är det?

0457...

Insändarn om demilitari-
seringen går knappt att
kommentera, så pass teo-retisk är den. Om finska
krigsmakten ej hade gjort
något mellan 1939-45 så
hade Finland varit sovje-
tiskt område tills Sovjetu-
nionens fall, även Åland
hade hamnat innanför in-kräktarens gräns. Hade
Sovjet lämnat över Åland
till något internationellt
förbund, eller rent av Sve-rige? Knappast möjligt i

någon teori ens. Att hävdaatt Sovjet hade gjort halt
vid Skiftet, vad ska man
säga om den teorin som
tycks gälla nu? 0407...

Mycket bra insändare av
Stig Stenroos och Jack
Sjölund i ”Åland” 21/1.
Tack! ÅVM.

Den bästa presidentkandi-daten Lipponen kom inte
vidare. Nu är det dags att
rösta på den näst bästa
d.v.s. Niinistö som enligt
vad man hört använt
svenska med sin chaufför.Tyder på positiv inställ-
ning till svenskan. 0500...Varför står det att det ser-
veras salladsbuffe alla da-gar i Övernäs skola?? Är ju
aldrig sallad m soppa el
gröt... Å varför e de mjuka
brödet alltid slut?? 0408...

Riksdagsmannen har av-
verkat 5 st assistenter på 5år! Kanske tidningen bor-
de intervjua assistenterna
om dessa förhållanden
och varför denna person-
flykt. Sign Rättvis

Vore intressant att veta
varför det krävs så stor
personal för att göra ett
enkelt radioprogram. wa

Tänk vilket härligt vinter-
väder vi har nu. Passa på
att promenera och lämna
bilen alla som kan. Marie-hamn har fina, sandade
gångvägar. Njut! 0457...

Skulle gärna höra Helene
Nyberg och Thomas En-
roth ge konsert i kyrkan.

0457...

Säger man ni till någon
äldre person är det absolut

inte menat som en kränk-ning. I Sverige kanske,
men i resten av världen ärdet en artighet. 0457...

Vinkonsumtionen har
ökat katastrofalt sen box-
arna infördes, är det verk-ligen i martornas intresse
att öka den ännu mer ?
Snart är det bara sprit i
kulturen, tax free cham-
pagne och vin, smaklöst !

0457...

Medborgare, rösta som nisjälva vill! Huvudsaken är
att man röstar. 

Baskervilla.

åland rättar
4 I gårdagens lokalbörs fick Hil-degaard fel kurser. Köpkursen

ska vara 30.000 och säljkursen
45.000. 

replik

Faktafel om simundervisningNILS MANELIUS kritiserar i
en insändare landskaps-
regeringen för att bevilja
föreningen Folkhälsan
penningautomatmedel
som snedvrider konkur-
rensen beträffande si-
mundervisning. Det finns
en hel del faktafel i insän-
daren.

Folkhälsan bedriver ett
mycket viktigt hälsofräm-
jande arbete som riktar
sig till hela den åländska
befolkningen i alla
åländska kommuner. Fol-khälsan på Åland har över2700 medlemmar och tu-
sentals timmar utförs av
frivilliga krafter i de sex-
ton lokalföreningarna.
Föreningen sökte om to-

talt om 660.500 euro i
PAF-medel för hela sin
breda och omfattande
verksamhet men bevilja-
des 604.000 euro, det vill
säga samma summa som
året innan. För att säker-
ställa att Folkhälsan fort-
sätter med simskoleverk-
samhet, trots att landska-
pet inte beviljade hela detsökta beloppet, beslöt
landskapsregeringen att
barn och ungas simun-
dervisning ska prioriteras.

VI BOR PÅ en ö omgiven av
vatten. Det är vårt ansvar
och vår skyldighet att se
till att alla som går ut
grundskolan är simkun-
niga.

Landskapsregeringen
välkomnar alla former av
simverksamhet som syf-
tar till att öka ålänningar-
nas simkunskaper och
vattenvana.

Sedan 1934 har Folk-
hälsan bedrivit sommar-
simskolor och inför den-
na sommar planeras 27
simskolor runt om på he-
la Åland att hållas med
cirka 800 deltagande barn
och ungdomar. För dennaverksamhet har förening-
en budgeterat cirka
25.000 euro. Folkhälsan
erbjuder även alla
grundskolor skolsimning
under vår- och höstter-
min. De håller också i ut-
bildning av simlärare,

lekledare och simombud
för simskolornas verk-
samhet.

NILS MANELIUS menar att
det beviljade PAF-bidra-
get till Folkhälsan hotar
IFK Mariehamns simverk-samhet, men även IFK
Mariehamns simsektion
liksom simutskottet inom
Ålands idrottsdistrikt
kommer att få PAF-medel
för sin verksamhet.

Förutsättningen för att
erhålla PAF-medel är att
den sökande ska vara en
registrerad förening eller
organisation utan vinst-
drivande verksamhet och
verka inom den sociala,
kulturella, idrotts- eller

miljösektorn. Som mot-prestation krävs oftast ett
frivilligt engagemang från
medlemmarna.

Att landskapsregering-
en kritiseras för att stöda
föreningslivet på Åland ärtråkigt. Tack vare att vi på
Åland har ett stort antal
aktiva, engagerade före-
ningar som ordnar aktivi-
teter, evenemang, täv-
lingar och festivaler gyn-
nas också det privata
näringslivet. Jag

vill gärna se mer sam-
verkan och samarbete
mellan offentlig, privat
och tredje sektor.

Carina Aaltonen
Social- och miljöminister

replik
Allas lika värde
ÅSIKTSFRIHETEN är obe-
gränsad, medan rätten attfritt uttrycka sin mening
medför särskilda skyldig-
heter och särskilt ansvar.
Det fria ordet kan orsaka
skada, det kan upplevas
som kränkande, hetsa till
diskriminering
eller leda till våldshand-
lingar.

Obunden Samling gick
till senaste val med ett
omfattande program. I detskriver vi bland annat om
demokrati och integra-
tion. Vi säger att varje
människa, varje dag skall
känna frihet, möjlighet
och trygghet i att

utveckla sig själv utifrån
sina egna förutsättningar.Demokrati innebär också
möjligheten att påverka
sin vardag.

Personer som flyttar till
Åland ska aktivt integrerasi det åländska samhället.
Vidare understryker vi be-hovet av lagstiftning om
integration för garantera
rättssäkerheten för de in-
flyttade. Ytterligare vill vi
slopa kravet på finskt
medborgarskap för att få
hembygdsrätt så att alla
ska kunna bli ålänningar
oavsett medborgarskap.

För obunden samling ärgrundlagens bestämmel-
ser angående grundläg-
gande fri- och rättigheter,nämligen allas lika värde
oavsett kön, ålder, ur-
sprung, språk, religion,
övertygelse, åsikt, hälso-
tillstånd eller handikapp,
en viktig värdegrund.

Åsiktsfriheten får inte
användas för att kränka
andra människor.

Gun-Mari Lindholm
Partiordförande 

Obunden samling

Möjligheter att
bygga i centrum

S-styrelse stödjer Haavisto
FÖRSTA OMGÅNGEN i
presidentvalet blev en
framgång för oss som
tror på ett modernt
och mångkulturellt
Finland och öppenhet
och tolerans mot mi-
noriteter. Det är gläd-
jande att konstatera
att väljarna i presi-
dentvalet reagerade
mot den främlingsfi-
entlighet och in-
skränkthet som präg-
lade debatten inför
riksdagsvalet, och
som resulterade i sto-
ra framgångar för
sannfinländarna.

I omgång 1 stödde
vi socialdemokrater
Paavo Lipponen, men
nu i andra omgången
vill vi uttala vårt stöd
för Pekka Haavisto.

Han är tydlig med

sin positiva inställ-
ning till Finlands två-
språkighet och till den
åländska självstyrel-
sen och vi tror att han
som president även i
fortsättningen är rätt
man för att lyfta fram
Åland som modell för
att lösa konflikter runt
om i världen.

Haavistos perspek-
tiv på världen och
hans kunnande i utri-
kespolitiska frågor,
vilket är presidentens
huvudsakliga ar-
betsområde, är hans
starkaste kort i presi-
dentvalet. Som freds-
mäklare och EU:s spe-
cialsändebud i Sudan
och Darfur har han
beskrivits som en bro-
byggare och en för-
handlare som söker

dialog och samarbete
istället för motsätt-
ningar. Han har också
erfarenhet av att ha
arbetat i krisområden
bl a på Balkan, i Af-
ghanistan och Palesti-
na.

Pekka Haavisto har
uttalat att han som
president vill föra
fram mänskliga rättig-
heter, jämställdhet
och minoritetsfrågor,
även i frågor som rör
Finlands handel med
andra länder. Det rim-
mar väldigt väl med
våra värderingar. Där-
för stödjer vi Haavisto
i andra omgången av
presidentvalet.

Styrelsen för Ålands 
socialdemokrater

NU KÄNNER vi att det finns
möjligheter att bygga i
centrum.

Uttalandet från stadsstyrel-sen att de är beredda att gå inför ett livskraftigt centrum ären mycket positiv signal, somger goda förutsättningar tillatt förverkliga byggplaner.
För att bygga behöver vi allase en realistisk lönsamhet i vå-ra projekt, vilket påverkas avbland annat parkeringslös-ningar och våningstal. Dialogoch förståelse för detta är ettförsta steg till att centrum ut-vecklas och vi ser nu att detfinns en vilja från stadens sidaatt uppmuntra projekt, somtillsammans kan skapa minst5.000 kvadratmeters affärsyta.Utökat samarbete mellanstaden och enskilda fastighet-

sägare gällande parkeringslös-ningar och att fastighetsägarestöttar varandra i sina projektmot förverkligande är ytterli-gare frågor, som bidrar till ettlönsamt, livskraftigt och at-traktivt centrum. Till nytta förboende och besökare.
Vi är alla beredda att fort-sätta föra den dialog som harinletts.

Göran Lindholm, vd
Ålands Ömsesidiga 

Försäkringsbolag
Tony Karlström,

investeringsdirektör
Alandia-Bolagen

Lennart Isaksson, 
Project Manager
Eriksson Capital

Dan-Johan Dahlblom, 
vd ÅTT 
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När det gäller vävstugan sägerhan att kostnaderna för den,med hyra och lön till vävleda-ren, ligger på 30.000 euro per äroch att bruttoinkomsterna från

vävförsäljningen är 6.000 euro.Därför måste man spara in påvävstugan.
– Från styrelsen har man fö-reslagit att verksamheten tas

över av någon i privat regi ochatt det kunde ske hyresfritt detförsta året.
BENITA MATTSSON-EKLUND

kulturen@alandstidningen.ax
tel: 26635

Illdåd kan förändra
Jomalas hemvård
När hemvårdaren var inne
hos en klient blev däcken tillbilen sönderskurna.

Nu ska Jomala kommun seöver rutinerna.

JOMALA Det var söndagen den28 augusti som det skedde. Denhemvårdare som jobbade varinne och hjälpte till hos en kli-ent i kommunen.
På platsen fanns andra perso-ner som betedde sig aggressivtoch när hemvårdaren kom utfrån klienten hade däcken påhemvårdens bil blivit sön-derskurna.

– Det stämmer, säger HenrikHäggblom, Jomalas kommun-sekreterare.
Nu har kommunen polisan-mält händelsen och enligt Hägg-blom ska polisen veta vilka per-soner som kan ha utfört dådet.

Vad som ligger till grund förbråket är oklart. Om det var an-höriga eller andra som på någotvis hade anknytning till klien-ten, vill han inte gå in på.
Händelsen inträffade, så vittHäggblom vet, dagtid.

Eventuellt förändringar
Nu ska Jomala kommun se översina rutiner för hemtjänsten.Exakt vad det innebär är för ti-digt att säga ännu.

– Det kan resultera i föränd-ringar, säger han men vill inte ut-tala sig mer om vad för sorts för-ändringar det kan röra sig om.
– Inte förrän vi har tittat överdet.
I övrigt kan han inte kom-mentera händelsen desto mer.

MATILDA ANDERSSON
matilda.andersson@alandstidningen.ax

tel: 26661

Köpmän vädjar:
Bygg på höjden
Handlarna i centrum har
samlat trupperna för att  få igång de planerade byggpro-jekten i centrum.

Ett femtiotal företagare
har skrivit på namnlistorna,som ska överlämnas till Mari-ehamns stad.

NÄRINGSLIV Så gott som samtli-ga handlare i centrum är enigaom att det behövs mer liv icentrum. Därför uppmanar deMariehamns stad att tillåta för-tätning av innerstaden och atthus byggs som är högre än sexvåningar. Enligt handlarna le-der det till ett livskraftigtcentrum med butiker och bo-städer.

Staden behöver också varamer tillmötesgående mot olikaentreprenörer så att planeradebyggprojekt kan komma i gångoch förverkligas, anser handlar-na.
”Vi hoppas på detta sätt attpolitiker och stadens ledningtar sitt ansvar och får något atthända nu”, står det på namnlis-torna.

En delegation med cirka fem
företagare ska överlämna listor-na till stadsdirektör Edgar Vick-ström på tisdag.

ANNA JAKOBSSON
anna.jakobsson@alandstidningen.ax

tel: 26624

                             är de mycket upprörda över att hela vävstugans verksamhet hotas på grund av ekonomiska krav. ”Så här får det inte gå

                       blom, Irja-Lisa Mansnerus, Gunhild Widlund och Helene Hagström – alla är de beredda att ta strid för sin verksamhet.
FOTO: JACOB SAURÉN

skyldig till äventyrande av tra-fiksäkerheten och trafikförseel-se i Gottby i torsdags. 
Personen körde 98 kilometerper timme på 70-vägen. Dess -utom var bilen obesiktad. (AJ)

Körde bil på
gångvägen
POLISEN En trafikförseelse sked-

de i Storby i torsdags. En personkörde bil på gång- och cykelba-nan rapporterar Ålands polis-myndighet. (AJ)

Åländska hemma-
middagar på tv
TV Den 24-27 oktober visas defyra avsnitten av tv-programmet”Halv åtta hos mig” som spela-

des in på Åland i somras.
Ålänningarna som lagar mat ivarsitt avsnitt är Malin Små-roos-Johansson, Krister Ljung-dahl, Barbro Karlsson och Ja-mes Henderson. (AJ)

Socialdemokraterna
stöder Paavo Lipponen
Ålands socialdemokrater villatt Paavo Lipponen utses tillpresidentkandidat för Fin-
lands socialdemokratiska
parti (SDP).

POLITIK I ett brev till systerparti-et i Finland hopps de åländskasocialdemokraterna att derasåsikt ska beaktas. Vi är intemedlemmar i SDP och kan där-för inte delta i SDP:s medlem-somröstning men vill på dettasätt framföra vår åsikt, skriverman i brevet.
Partiet konstaterar att PaavoLipponen är välkänd på Ålandoch väl insatt i de konstitutio-nella villkor som gäller förÅlands självstyrelse och demili-tariserade och neutraliseradestatus. ”Hans inställning till lan-dets tvåspråkighet är odiskuta-belt positiv. Paavo Lipponen ta-

lar en utmärkt svenska och hanhar ett genuint intresse för densvenska kulturen i Finland”,skriver de åländska socialde-mokraterna.
SDP utser sin presidentkandi-dat vid partifullmäktiges möteden 8 oktober.

KERSTIN ÖSTERMAN

S vill se Paavo Lipponen som presi-dent

Torggatan 10, 22100 Mariehamninfo@citymaklaren.ax

Se våra aktuella objekt på: www.citymaklaren.ax

Åkermark om ca 4,6 ha i Nääs, Saltvik

Outbrutet område om ca 1,6 ha från fastigheten 7:15 och ett out-

brutet område om ca 3 ha från fastigheten 7:21 i Nääs, Saltvik. Det

outbrutna områderna bildar en totalareal om ca 4,6 ha. Markområdet

består mestadels av åkermark och nordliga delen av området angrän-

sar mot Toböleträskvägen. Här kan ett bostadshus uppföras. Andel i

samfällda land- och vattenområde ingår utgående från områdets areal

i förhållande till stomfastighetens areal. El och vatten finns bredvid

tomtgränsen. Kommunalt avlopp kommer att dras längst den

norra delen av området.

Anbud inlämnas senast den 3 februari 2012.

Markområde om ca 6 ha i Bovik,

Hammarland
Outbrutet område om ca 6 ha från fastigheten 5:42 i Ässkär Bovik i

Hammarland. Fastigheten angränsar mot Ässkärsfjärden med strand-

anknytning. Väg går igenom området. Andel i samfällda land- och

vattenområde ingår. El och vatten finns nära området.

Anbud inlämnas senast den 31 Januari 2012.

M
arkom

råden sam
t bostadstom

ter

Bostadstomter i Vesterkalmare, Jomala

Nu finns chansen att förvärva en bostadstomt med bra läge och med utsikt

över Mariehamns stad. Vägbeskrivning: Solbergsvägen – Igelkottsvägen.

Erikssons näset RN:r 3:78, Westerkalmare, Jomala

Tomtindelning enligt byggnadsplan.

Tomtnr. m2 exploateringstal våningstal utgångspris

Radhustomt
1 2.207 0,27 2/3 1 57.382 ,- RESERVERAD

Egnahemshustomter Kvarter 43:113

4 751 0,25 1 1/2 SÅLD

5 755 0,25 1 1/2 SÅLD

6 835 0,25 1 1/2 SÅLD

Egnahemshustomter Kvarter 43:114

1 955 0,27 1 2/3 24.830,-

2 812 0,27 1 2/3 21.112,-

3 800 0,27 1 2/3 20.800,- RESERVERAD

4 819 0,27 1 2/3 SÅLD

5 733 0,27 1 2/3 SÅLD

17 610

Rivstart för ett
levande centrum
Nu ska det bli lättare att

bygga i centrum. I tors-

dags fattade stadsstyrel-

sen beslut om att skapa

bättre förutsättningar

för tomtägarna.

– Det är en rivstart för

nya stadsstyrelsen, sä-

ger stadsstyrelsens ord-

förande Petri Carlsson

(M).

MARIEHAMN Det hela börja-

de med att organisationen

Ålands näringsliv, fastig-

hetsägare, politiker från

stadsstyrelsen och stads-

fullmäktige samt en del

tjänstemän träffades på

torsdag dag för att diskute-

ra centrumutvecklingen.

– Vi fick en redovisning

för centrumutvecklings -

projektet och hade sedan

en konstruktiv och bra dis-

kussion med näringsliv

och fastighetsägare, säger

Petri Carlsson (M), stads-

styrelsens ordförande.

Diskussionen mynnade

ut i att stadsstyrelsen sam-

ma eftermiddag beslutade

att ta upp utvecklingen av

centrum som ett extra

ärende under styrelsesam-

manträdet.
– Och där gjorde vi ett

uttalande att vi är beredda

att gå in för ett livskraftig

centrum.

Högre hus?

Det innebär att staden ska

skapa bättre förutsättning-

ar för att bygga på obe-

byggda tomter eller bygga

ut de befintliga byggnader

som finns.

– Att man har bättre för-

ståelse mellan parterna. Vi

måste förstå att om det in-

te finns lönsamhet byggs

det inte. Och det har fun-

nits ett starkt missnöje just

mot att man ibland inte

har förstått varandra, men

nu är vi villiga att föra dis-

kussioner om att få det

mer lönsamt, säger Petri

Carlsson.
Exakt hur det ska gå till

kan han dock inte svara på

just nu.
– Det exakta ska vi spika

efter hand, nu sätter vi ra-

marna och säger att vi be-

redda att medverka till ett

livskraftigt Mariehamn.

Men det kan handla om

att bland annat minska

parkeringskraven och tillå-

ta högre byggnader än fyra

våningar, som det har varit

tidigare.
– Det finns en majoritet

av politiker som i princip

har sagt att det kan vara

okej med åtta våningar i

centrum.
Främst handlar det dock

om att inte klumpa ihop

alla fastighetsägare till en

homogen grupp, säger

han.
– Alla har olika behov

och önskemål, så vi ska

också beakta den biten.

Stoppa utvecklingen

Rent konkret innebär be-

slutet att man är beredd att

göra minst 5.000 kvadrat-

meter affärsyta tillgängligt

inom tre år. Tomterna som

bland annat är aktuella är

tomten vid Magazin, kring

Sittkoffs, vid Zeipels och Al-

kotomten bland annat. Alla

i den absoluta centrumkär-

nan.
Men om det betyder att

tomterna också kommer

att bebyggas inom tre år är

upp till tomtägarna, säger

han.
– Det där måste man frå-

ga ägarna om, det är de

som måste förverkliga det.

Vi skapar förutsättningar-

na och visar att vi är bered-

da att medverka och ha en

dialog med dem.

Att beslutet är fattat med

så kort varsel innebär inne-

bär att man tar ett krafttag i

den här frågan, säger Petri

Carlsson. Om det är en

följd av den senaste tidens

utveckling där allt fler före-

tag väljer att etablera sig i

affärsområdena i Jomala,

kan han inte svara på.

– Det är svårt att säga om

”vi” är oroliga över utveck-

lingen, men personligen

tycker jag att det är viktigt

med ett levande centrum

och är delvis lite orolig.

Han hoppas därför att

ett sådant här ställningsta-

gande från stadens sida var

vad tomtägarna önskade

sig.
– Det är en sådan sak

som borde uppskattas av

dem. Det har säkert fun-

nits en misstro mot politi-

kerna därför är det viktigt

att visa att det finns vilja att

skapa förutsättningar för

dem, säger Petri Carlsson.

MATILDA ANDERSSON

matilda.andersson@alandstidningen.ax

tel: 26661

Nu vill stadsstyrelsen skapa bättre förutsättningar för tomtägare att bygga i stadens centrum.

Bland annat ska man mer se till varje enskilt fall och ha bättre dialoger med tomtägarna, säger

stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson.
FOTO: JACOB SAURÉN

Stort intresse för Vikings nybygge

SJÖFART Tusentals personer

har redan köpt biljett till

Viking Lines nya färja som

byggs på STX-varvet i Åbo.

Det här skriver Hufvud-

stadsbladets nätupplaga.

Viking Line storlansera-

de det nya fartyget på rese-

mässan I Helsingfors på

torsdagen. Då inleddes

formellt också biljettbok-

ningen men försäljningen

tjuvstartade redan tidigare

i veckan. På ett dygn boka-

des 4.000 biljetter, skriver

Hbl.
Nybygget sjösätts i au-

gusti och går i trafik på rut-

ten Åbo–Åland–Stockholm

i januari 2013. (kö)

Under hösten 2011 stod det klart att en internationell af-
färskedja var intresserad av att etablera sig i ett köpcentrum, 
som det fanns planer på att bygga utanför Mariehamn. 

Konsulterna konstaterade att den planerade marknadsbe-
dömningen behövde göras grundligare och med utgångs-
punkt i vad som kan hända om det kommer en extern 
etablering. När marknadsbedömningen presenterades för 
näringsidkare, fastighetsägare och politiker i oktober 2011 
kunde alla konstatera att det blir skarpt läge för centrum 
om satsningen externt blir verklighet.

Konsulternas råd till politikerna var att ”peka med hela 
handen”, att gå ut offentligt och säga att det finns möjlighet 
att bygga i centrum, som en signal till potentiella etablerare.

Efter ett möte på Ålands Näringsliv i 
januari 2012 mellan fastighetsägare och 
politiker där även Handlingsprogram 
2012 presenterades kom så den efter-
längtade signalen. Den nytillträdda 
stadsstyrelsen sätter upp en extra punkt 
på agendan på sitt första möte och 
går ut i pressen med budskapet att de 
kommer att arbeta för ett livskraftigt 
centrum. Några fastighetsägare backar 
på insändarplats upp stadsstyrelsens 
uttalande.

Arbetsprocessen med att ta 
fram en utvecklingsplan 

 – Handlingsprogram 2012
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Lars Backemar är konsult för 
projektet Ett livskraftigt cen-
trum som Ålands näringsliv 
startade för att få fart på centru-
mutvecklingen. Efter beslutet 
om att H&M satsar på Jomala 
tvingades konsulten tänka om. 
Så här säger han i dag: 

– Fastighetsägare måste sluta 
strida med varandra och tänka 
på helheten. Det butiksägare 
och fastighetsägare måste för-
stå är att går det bra för grannen 
går det också bra för mig. Om 
de fortsätter strida mot varandra 
gräver de sin egen grav. 

Mariehamn måste erbjuda 
attraktiva stora ytor för att buti-
ker ska ha möjlighet att etablera 
sig i centrum. Att matvaruked-
jor som S-market etablerar sig 
utanför stadsgränsen ser inte 
Backemar som ett problem. 

– Den här utvecklingen ser 
vi också i Sverige där matva-
rukedjor etablerar sig utanför 
stadskärnan. Men att detaljhan-
del såsom klädbutiker etablerar 
sig enbart utanför stadskärnan 
är mycket ovanligt. 

Vill fi nnas centralt
Backemar säger att den här ty-

pen av detaljhandelskedjor vill 
fi nnas i stadskärnan.

– Är inte det möjligt och 
marknaden fortfarande är in-
tressant kan en sekundär plats 
utanför stadskärnan vara intres-
sant. 

Vad måste Mariehamn göra 
för att bli attraktivare?

– Vi jobbar med helheten där vi 
ser över butiker, restauranger, 
parkeringsmöjligheter, till-
gänglighet, upprustning och så 
vidare. Men Mariehamn måste 
ha plats för nya företag som vill 
placera sig i stadskärnan.

Ska Mariehamn bygga på 
höjden?

– Att bygga på höjden är ingen 
dum idé tycker jag men det är 
politikerna som måste fatta det 
beslutet. Det är ju inga extrema 
höjder vi pratar om.

Vad tror du om Mariehamns 
framtid, är det kört?

– Om Jomala kommer med 
H&M och andra kedjeföretag 
då blir det väldigt stora problem 
för Mariehamns centrum.

När projektet Ett livskraftigt 
centrum inleddes säger Backe-
mar att Jomala inte ens fanns på 
kartan. Efter H&M:s satsning 
i Jomala fi ck sig konsulten en 
tankeställare. Lokaler för små-
butiker i Mariehamn räcker en-
ligt honom inte. 

– Småbutiker är trevligt men 
om Mariehamn vill fortsätta 
vara ett livskraftigt centrum 
måste det fi nnas lokaler som 
lockar större aktörer.

Johan Orre
johan.orre@nyan.ax

� Jomala expanderar 
– Mariehamn blir efter

Nu är det dragkamp 
Klädjätten H&M:s beslut 
att etablera sig i Jomala 
istället för i Mariehamn 
gav köpmän, politiker och 
konsulter i Mariehamn 
skrämselhicka. 

Alla är överens om 
att staden måste vässa 
vapnen i gränskriget med 
Jomala.

MÖTE VID GRÄNSEN? Kommunstyrelsens ordförande i Jomala Roger Slotte och stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn kämpar om vem som i 
vet men Jomala närmar sig med stormsteg. 

KÖRT FÖR MARIEHAMN? Konsult Lars Backemar oroas av Jomalas 
framfart och Mariehamns oförmåga att locka till sig nya aktörer. 
Också med på bilden utredaren Lisa Lager, samt i bakgrunden Eva 
Karlsson, Ewa Danielsson, Kai Söderlund, Terese Flöjt, Johan Lindholm 
och Sirkka Wegelius i arbetsgruppen för ett livskraftigt centrum.

Foto: Stefan Öhberg

Jomalas kommunstyrelseord-
förande Roger Slotte säger att 
kommunen sedan långt tillba-
ka har planlagt områden i när-
heten av kommungränsen till 
Mariehamn för att inte skapa 
oreda för Jomala kommun i 
framtiden. 

– Trycket på Mariehamn har 

länge varit stort och Jomala 
måste ha en plan för de här om-
rådena. Men sedan är det pri-
vata aktörer som bygger, säger 
Slotte. 

Jomala kommun har gene-
ralplaner för bland annat Ves-
terkalmare, Kalmarnäs, Sviby, 
Torp och Möckelö.

Har Jomala fått några reak-
tioner på expansionen kring 
stadsgränsen?

– Kommunen ska höra sina 
grannar i samband med plane-
ring och det har vi också gjort. 
Några större reaktioner från 
Mariehamn har vi inte mottagit. 
Vi försöker sköta oss men vi 

Jomalabasen: Vi är nöjda med 
Jomala kommun har 
ingen strategi för att locka 
aktörer från Mariehamn 
till Jomala. Däremot har 
kommunen en planering 
för att expansionen inte 
ska försvåra för framtida 
planering av bostads- och 
arbetsplatsområden.

I Jomalas budget för i år fi nns re-
serverat 55.000 euro för att bygga 
om 640 meter av Ringsbölevägen. 

Landskapet har både fastställt 
vägplanen och beviljat ett bidrag 
på 50 procent av byggkostnader-
na eller maximalt 19.200 euro. 

I maj begärde kommunen in an-
bud bara för att konstatera att det 
billigaste anbudet låg hela 35.000 
euro över de anslagna medlen. 
Kommunstyrelsen beslöt då att 
föreslå för fullmäktige att anslaget 
höjs med motsvarande summa. 
Styrelsen beslöt vidare att bjuda 
ut ombyggnaden på entreprenad 
på nytt i augusti.

Projektet utannonserades men 
på bara två månader hade det hun-
nit bli 26 procent dyrare att bygga 
vägen. Den billigaste anbudsgiva-
ren var den samma som vid för-
sta rundan men i stället för drygt 
85.700 då var summan nu cirka  
108.000 euro.

Enhällig styrelse
På kommunstyrelsens möte i 
måndags skulle ledamöterna där-
för ta ställning till om man skall 
be om att fullmäktige höjer inves-

teringsanslaget med 57.000. Men 
liberalen Jorma Lehtinen före-
slog, understödd av Carina Aal-
tonen (S), att kommunstyrelsen i 
stället skall föreslå för fullmäktige 
att hela anslaget stryks och att 
man förbjuder genomfartstrafi k 
längs den befi ntliga vägen.

Förslaget antogs av en enhällig 
kommunstyrelse.

I budgeten för 2010 fi nns ansla-
get 36.000 euro för ombyggnad 
av 588 meter av Ulfsbyvägen. 
Efter att byggandet av den väg-

sträckan varit utbjuden på entre-
prenad visar det sig att också det 
projektet skulle bli dubbelt så dyrt 
som planerat.

Carina Aaltonen föreslog på 
mötet, understödd av Jorma Leh-

tinen, att anslaget stryks. Också i 
den här vägfrågan gick styrelsen 
enhälligt in på samma linje som 
förslaget.

Titte Törnroth-Sarkkinen
titte.tornroth@nyan.ax

Jomalavägar byggs inte om
Både Ringsbölevägen och 
Ulfsbyvägen skall byggas 
om och Jomala kommun 
har reserverat pengar i 
budgeten för projekten.

Men nu skrotar kom-
munstyrelsen planerna 
eftersom ombyggnaderna 
skulle bli dubbelt dyrare 
än planerat.

ÄKTA BYGDEVÄG Syrenernas väg, skrev Nya Åland år 2003 i ett 
reportage om den vackra Ringsbölevägen.  Foto: Jonas Edsvik
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Bostadshus i Ämnäs, Finström
Bostadshus uppfört i 1½ plan på källarvåning 1952 med viss tillbyggnad senare. 
Våningsytan på nedre våningsplan är ca 80 m2 och inrymmer rymligt vardagsrum 
med matplats, kök, sovrum med klädkammare, badrum, inre hall och veranda. Två 
sovrum med anslutande skrubbar och mindre hall på övre våningen.
I källarplanet inryms garage, pannrum, hobbyrum, tvättstuga med bastu (ej i bruk) 
och torkrum. Huset värms med oljepanna. Anslutet till kommunalt vatten- och 
avloppsnät samt centralantenn.
Tomten är 2 090 m2 stor med gräsmatta, terrassmurar och prydnadsbuskar.
Visning enligt överenskommelse. 
Tillträde 1 månad efter köpslut.

Utgångspris: 125 000 €
Förfrågningar: Robert Gustafsson tel. 291 493 
robert.gustafsson@fk.ax

Bostadshus vid Skrakvägen 6
Nyrenoverat bostadshus i 1-plan på full-
ständig källarvåning. Bostadsplanet har en 
byggnadsyta om 146 m² + varmgarage om ca 
27 m². Bostadsvåningen har öppen planlös-
ning med stort vardagsrum, kök, allrum med 
öppen spis, tre sovrum, badrum och entré. 
Genomgående nylagda parkettgolv och 
ljusmålade väggar.  Totalrenoverat helkaklat 
badrum med stilren badrumsinredning. 
Källarvåningen inrymmer gillestuga med 
öppen spis, klädvårdsrum, stort nyrenoverat 
badrum med anslutande bastu, wc, stor 
klädkammare/förråd, teknikrum och rymligt 
allaktivitetsrum med ingång från gården.
Huset värms med vattenburen golvvärme från bergvärmepump. Anslutet till kom-
munalt vatten- och avloppsnät samt MCA.
Ägotomt om 805 m2. Tomten är nu planerad med gräsmattor, prydnadsbuskar och 
träd. Förutsättning för ostörd insynsskyddad uteplats med söder- och västerläge.
Visning enligt överenskommelse. 
Tillträde omgående efter köpslut.

Utgångspris: 255 000 €
Förfrågningar: Roger Karlsson tel. 291 496 
roger.karlsson@fk.ax

Bostadshus i Godby, Finström
Rymligt bostadshus uppfört 1969 som sluttningshus i en våning jämte fullständig 
bostads-/ källarvåning. År 1982 har huset byggts till med förråds- och pannrum. 
Bostadsytan är ca 140 m² och ekonomieytan är ca 100 m².
Övre våningsplanet inrymmer stort allrum med matplats, kök, sovrum, hall, wc/
duschrum och garage. Furugolv i vardagsrum, sovrum, matplats och hall i övre 
våningen. Utgång till altan med sydvästläge från vardagsrummet.
Källarplanet inrymmer tre sovrum, klädkammare, två förråd, tvättrum, matkällare 
och teknikrum. I nedre våningen är samtliga reglade furugolv ombyggda (2000) till 
undertrycksventilerade Nivellgolv.
I tillbyggnaden inryms förråd och ur bruk taget pannrum.
Fördelaktig driftsekonomi med uppvärmning från bergvärmepump installerad 2008. 
Anslutet till kommunalt vatten- och avloppsnät samt centralantenn.
Huset är senast dränerat i början av 2000-talet.
Tomten är 1.320 m² och planerad med gräsmattor, fruktträd, bärbuskar och prydnads-
buskar. Den har ett trevligt, öppet läge i ett etablerat småhusområde med blygsam 
genomfartstrafi k. 
Tillträde omgående efter köpslut.

Utgångspris: 180 000 €
Förfrågningar: Robert Gustafsson tel. 291 493 
robert.gustafsson@fk.ax

Besök vår hemsida  www.fk.ax
Torsdagar öppet till kl 18.00

fredag 30 september 
håller vi öppet kl 18.00-21.00.

Kom in och delta i vår tävling. 
Varmt välkommen!

om kunderna

framtiden har ett levande centrum. Mariehamn har länge varit självskri-
 Foto: Jonas Edsvik

Ehn säger att stadsbilden och 
den kommersiella sidan av 
stadsplaneringen är de två vik-
tigaste punkterna för Marie-
hamns centrums framtid. Prio-
riteringen mellan de två är den 
största politiska skiljelinjen.

– Stadsbilden är givetvis vik-
tig men vi måste också jobba 
för att skapa möjligheter för 
kommersiella aktörer att eta-
blera sig inne i Mariehamn. 
Här prioriterar de politiska par-
tierna olika i dag.

Ehn ser inte utvecklingen i 
Jomala som negativ, däremot 
ser han konkurrensen som 
nyttig och sporrande och han 
konstaterar att etableringen i 
Jomala är bra för hela Åland.

– Vi kan inte hindra andra 
centra från att bildas. Ska vi 
lyckas med att skapa ett livs-
kraftigt centrum i Mariehamn 
måste vi lyssna på näringslivet 
och potentiella verksamheters 
behov. Vi kan inte välkomna 
nya företag enbart på våra pre-
misser, säger Ehn.

Besvär sinkar
Flera frågor som rör utveck-
lingen av centrum fastnar ofta 
väldigt länge i stadsstyrelsen 

och många lämnar in besvär 
mot framtida förändringar. 
Avsaknad av politisk enighet 
bromsar upp tempot i förhand-
lingarna men Ehn säger att alla 
måste få rätt att besvära sig. 

– Rätten att besvära sig är en 
demokratisk rättighet och den 
måste vara kvar. 

Borde stadsstyrelsen införa 
en tidsgräns för behandling 
av besvär?

 – Nej jag tror inte det är rätt 
väg att gå. Det vi kan göra är 
att prioritera de här frågorna 
politiskt för att snabba på 
processen. Däremot måste vi 
bli bättre på att fungera som 
medlare mellan olika intres-
sen.

Staden vill satsa högt
Projekt som Ett livskraftigt 
centrum arbetar med att skapa 
en dialog och enligt Ehn är dia-
logen nyckeln till ett mer kon-
kurrenskraftigt centrum i Ma-
riehamn. Ett av projekten som 
visar att Mariehamns stad är 
villig att satsa är utbyggnaden 
av Magazin. I projektet säger 
stadsstyrelsen att man är be-
redd att ta fram förslag om mer 
än sex våningar och även på 
andra platser i centrum ser man 
över möjligheten att bygga på 
höjden. 

– När vi pratar om centrum-
kärnan måste vi öka utrym-
mena och då fi nns ingen annan 
möjlighet än att bygga på höj-
den, säger Ehn. (jo)

Vi måste 
vara lyhörda

� Stadsstyrelsens ordförande:

Avsaknad av politisk 
enighet är det största 
hindret för utvecklingen 
av Mariehamns centrum. 
Det anser stadsstyrel-
sens ordförande Johan 
Ehn.

expansionen
– Det är viktigt att staden, en-
treprenörerna och fastighets-
ägarna samarbetar och att de 
inte fördröjer utvecklingen 
av centrum.

Danielsson säger att intres-
set för att utveckla centrum 

fi nns och speciellt bland fö-
retagarna i staden fi nns en 
vilja att ”kavla upp ärmarna”. 
Men ingen vill egentligen ta 
första steget. Utvecklingen 
av centrum är just nu en fråga 
som är högt på dagordning-
en. Speciellt när det bubblar 
i grannkommunen.

– Om vi vill få till stånd en 
förändring i centrum måste 
alla visa det. Det är viktigt att 
förstå att går det bra för gran-
nen i centrum går det bra för 
mig också. (jo)

Bra för Åland, dåligt för centrum
� Ålands näringsliv:

Projektledaren för Ett 
livskraftigt centrum 
Ewa Danielsson säger 
att expansionen i Jomala 
är bra ur ett Ålandsper-
spektiv men inte bra för 
centrum.

kan ju inte heller stoppa byg-
gandet i Jomala. 

Slotte säger att kommunen 
är nöjd med expansionen. Det 
tar lång tid från att planlägg-
ningen görs till att den bär 
frukt. Men den ökade inflytt-
ningen har gett kommunen 
växtvärk och kommunen mås-

te svara på det ökade behovet.
– Med ökade inkomster kom-

mer också ökade utgifter. Vi har 
trångt i våra skolor och dagis 
och funderar på att öka hem-
vårdsstödet från tre till fyra år 
för att minska trycket. Men vi är 
givetvis glada för befolknings-
ökningen. (jo)

Tre dagar i Åre tillbringade 
Harry Jansson med svenska 
Centerns nya partiledning och 
-styrelse. Under partistämman 
kunde Jansson knyta kontakter 
till Centerkollegorna och även 
diskutera aktuella frågor med 
de nuvarande statsråden.

– Efter att ha träffat nya par-
tiledaren Annie Lööf är det lätt 
att förstå varför den samlade 
Centerrörelsen har stora för-
väntningar på henne som parti-
ledare. Annies förmåga att be-
röra folk är speciell och åldern 
(28 år) är inget man tänker på 
överhuvudtaget, skriver Harry 
Jansson i ett pressmeddelande.

Jansson passade också på att 
bjuda in Lööf till Åländsk Cen-
ter så fort regeringsombildning 
och annat praktiskt ordnats.

Som enda utomstående gäst 
fi ck Harry Jansson möjlighet 

När Harry mötte Maud
– En mäktig upplevelse 
som samtidigt kändes 
smått historisk, skriver 
Centerns ordförande Harry 
Jansson om sitt besök på 
svenska Centerns parti-
stämma i Åre.

att inför de 1.200 deltagarna 
framföra Åländsk Centers tack 

till avgående partiledaren Maud 
Olofsson ur ett åländsk per-
spektiv. Samtidigt kunde han 
lyfta fram Åland.

I anslutning till Center-stäm-
man anordnades fl era intres-
santa seminarier om bland an-
nat miljö, energi och ekonomi. 
Jansson fi ck även pröva på kör-
ning med elbilar.

– Körningen var en njutning 
och nu börjar tekniken vara så 
pålitlig att även vi på Åland 
aktivt bör satsa på elbilar inom 
den offentliga sektorn, skriver 
Jansson avslutningsvis. 

Nina Smeds
nina.smeds@nyan.ax

tfn 528 406

Åländsk centers ordförande Harry 
Jansson fi ck svenska Centerns 
avgående ordförande Maud Olofs-
son till bordet vid svenska Centerns 
partistämma i Åre. Foto: PRIVAT

Utdrag ur Ålandstidningen 10 september 2011.

Utdrag ur Nya Åland 28 september 2011.

Utdrag ur Ålandstidningen 21 januari 2012.

Utdrag ur Nya Åland 30 augusti 2011.

Utdrag ur Ålandstidningen 28 januari 2012.
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Ålands näringslivs satsning påett levande centrum, genombildandet av nya centrum-gruppen, går framåt.
55 företag har skrivit kon-trakt och nästa vecka tillsättsstyrgruppen.

NÄRINGSLIV I september arrange-rades ett stormöte med butiksin-nehavare, restaurangägare ochnäringsidkare från Mariehamnscentrum. Ålands näringsliv pre-senterade då den nya centrum-gruppen vars syfte är att skapaett livskraftigt centrum.
Då hade ett 20-tal medlemmarskrivit på.
– Nu har vi hela 55 företag somskrivit kontrakt och fler är pågång. Vi har utrymme för mångafler köpmän än, säger vd DanielDahlén.

Hur många potentiella medlem-mar finns det?
– Vi har gått ut till 120 köpmäninom området, vilket inte inne-bär hela Mariehamn, utancentrum.

Varken Torggallerian eller Sitt-koffs galleria fanns med i initi-alskedet. Hur ser det ut nu?– Jodå, nu finns både fastighetsä-gare och köpmän med, säger Da-niel Dahlén.
Budgeten för 2013 ligger på25.000 euro. Till 2014 växer sum-man till 105.000 euro.
– Då är tanken att det ska an-ställas en centrumledare som

ska jobba med frågorna.
Det första året betalar näring-sidkarna bara hälften av avgif-ten, resten finansieras av EU.– 2014 matchar staden upp detsom företagen går in med vilketbetyder att Mariehamn finansie-rar 50 procent och näringsidkar-na 50 procent, säger DanielDahlén.

Lång åtgärdslista
Styrgruppen fastställs vid höst-mötet på torsdag nästa vecka,

men redan i måndags hade mansitt första möte.
– Mycket tid har gått åt till attfå ihop gäng och få näringsidkar-na att skriva på. Nu ligger fokuspå aktiviteter och andra sätt atthöja attraktionen i Mariehamn.Finns redan nu konkreta pla-ner?

– Ett håller på nu; hängningen avjulbelysningen i stan. Men vi harväldigt mycket andra idéer ocksåsom ska diskuteras på nästa mö-te och då bestämmer man vad

som prioriteras. Vi har en lång åt-gärdslista, bland annat hur mankan öka synligheten i terminaleroch hamnar för att locka och visavägen till centrum, säger DanielDahlén.
Inom centrumgruppen bildasdessutom operativa arbetsgrup-per som arbetar aktivt inom tillexempel turism, gatubild ochmarknadsföring.

MALIN HENRIKSSON
malin.henriksson@alandstidningen.ax

tel: 26640

55 har skrivit på för
ett levande centrum

CENTRUMGRUPPPEN
Tillsätts på Ålands näringslivshöstmöte 29 november

Peter Enberg, Klipp upp
Susanne Fagerström, Visit Åland
Dennis Jansson, Mariepark
Magnus Karlsson, Citylivs
Eva Karlsson, Cityblommor
Petri Carlsson, Mariehamns stad
Edgar Vickström, Mariehamns stad
Sirkka Wegelius, Mariehamns stad
Britt Biskop, Sittkoffs Galleria
Tina Biskop, Wiklöf Holding
Anncathrin Kytömäki, Eriksson Ca-pital
Dan Backman, Ålands landskapsre-gering

‰ fakta

Daniel Dahlén, vd för Ålands näringsliv, har nu 55 näringsidkare som skrivitpå för nya centrumgruppen.
FOTO: THERESA AXÉN

Momsen på begagnade bi-lar ställer till det för ålän-ningar som importerar bilarfrån Finland till Åland.
Det konstaterar riksdags-ledamot Elisabeth Nauclér iett skriftligt spörsmål till re-geringen.

POLITIK Bakgrunden till proble-met är att Åland betraktas somtredje land i handeln med Fin-land. Därför tillämpas import-och exportbestämmelser. Fören ålänning som köper en bilregistrerad före den 1 juli 2007från Finland innebär det attköparen måste betala denmellanskillnad som uppstårmellan momssatsen som gäll-de då bilen registrerades ochden nya högre momssats på 23procent som gäller efter den 1juli 2007.

Flyttgodsbilar
För handel med bilar inomÅlands gränser eller inom Fin-lands gränser uppbär stateninte denna mellanskillnad.

– Det största problemetuppstår när en ålänning köpereller säljer en bil som tagits intill Åland/Finland som skatte-fri flyttgodsbil. Då tillgodoräk-nas ingen moms utan köparentvingas istället betala helamomsen vid skattegränsen.Detta gäller även omvänt, skri-ver Elisabeth Nauclér i sittspörsmål.
Hon frågar varför statentillämpar så olika skattesatsersamt om det är förenligt medgrundlagen.

Regeringen väntas svara påfrågan inom fyra veckor.

SANDRA WIDING

Nauclér
frågar om
moms på
begbilar

34.000 invånare bor på Ålandom 18 år. Det förutspås i Nor-disk statistisk årsbok.
– Det handlar nästan om enbefolkningsexplosion påÅland, skriver Nordiska rådet iett pressmeddelande.

STATISTIK Nordisk statistisk års-bok 2012 utkom i onsdags. I van-lig ordning är den full med sta-tistik om framför allt de nordiskaländerna, men även om de själv-styrande områdena Färöarna,Grönland och Åland.
I ett pressmeddelande skriverNordiska ministerrådet att de se-naste befolkningsräkningarnavisar att antalet ålänningar stigermed mer än 21 procent före2030.

– Det handlar nästan om enbefolkningsexplosion på Åland,som endast överträffas av dennorska om vi blickar framåt 20 årtiden, står det i pressmeddelan-det.

Lånar många böcker
Det finns många andra exempeldär Åland utmärker sig i statisti-ken. Här är några av dem:• Det ekologiska jordbruket harökat anmärkningsvärt på Ålandoch Island. Åland toppar listan

med drygt 22 procent ekologiskjordbruksareal av den totalaåkermarken. Island har cirka 16procent, Sverige drygt tolv pro-cent och Finland, Danmark ochNorge har alla cirka sex procent.• Åland och Finland förväntas fåden största tillväxten av pensio-närer (65 år och äldre) i förhål-lande till personer i arbetsför ål-der (20–64 år) under de kom-mande 25 åren. 2030 väntasandelen vara cirka 50-50 mellan

de båda grupperna på Åland ochFinland. Det är klart högre än ide andra nordiska länderna.• Utlåningen på folkbibliotekenär högst i Finland, med Åland påandra plats. Utlåningen per per-son var drygt 16 böcker på Åland2011. I Sverige var motsvarandesiffra drygt sju böcker.
• Åland har tillsammans medNorge den lägsta arbetslösheteni Norden, drygt tre procent. Förde övriga länderna ligger siffran

på drygt sju procent.
• Prisökningen på livsmedel ochalkoholfria drycker varit förhål-landevis låg på Åland de senasteåren. Bara i Sverige har prisök-ningen varit lägre. Priserna hardäremot rakat i höjden på Island,där ökningen varit nästan 50procent sedan 2005.

Femdubbelt antal bilar
Årets utgåva av Nordisk statistiskårsbok är den 50:e i raden

För att fira detta har man utar-betat en jubileumsstatistik somvisar vad som har hänt i Nordenunder de senaste 50 åren. Deninnehåller inga separata uppgif-ter för Åland, eftersom de själv-styrande områdena inte ingick iden första utgåvan.
För Norden som helhet kon-stateras bland annat att vi i dagdricker dubbelt så mycket alko-hol och äter mer kött än för 50 årsedan. Vi lever mycket längre,men dör oftare av cancer. Vi är istort sett alla anställda inom ser-viceyrken. Och antalet bilar harnästan femdubblats.

ANNA JAKOBSSON
anna.jakobsson@alandstidningen.ax

tel: 26624

Åland sticker ut i statistiken

Antalet ålänningar stiger med mer än 21 procent före 2030, visar färska be-folkningsräkningar.
FOTO: MADELEN HOLMSTRÖM

notisnytt
Nyktert vid
Lemströms kanal
POLIS Under fredagsmorgonenhade en polispatrull nykter-hetskontroll vid Lemströms ka-nal i Jomala. 85 förare kontrol-lerades och samtliga var undergränsen för rattfylleri. (HH)

Kollision i
Mariehamn
OLYCKA Två personbilar kolli-derade igår förmiddags i kors-ningen mellan Neptunigatanoch Storagatan i Mariehamn.Ingen person skadades i sam-band med kollisionen. 

Polisen utreder händelsensom äventyrande av trafiksä-kerheten. (HH)

Böteslapp för fort-
körare i Jomala
TRAFIK Igår förmiddags kördeen person längs gamla Godby-vägen i Jomala i 74 kilometer itimmen på 50-väg. 

Personen fick ett straffan-språk utskrivet av polisen. (HH)

Bäst på ekologiskt jordbruk • Befolkningsexplosion • Låg prisökning

Mariehamns centrum – vi har mera öppet!

Basöppethållningstider i centrum

mån–fre.......10.00–18.00

torsdag........10.00–20.00

lördag ...........
.10.00–15.00

UR & GULD

Sittkoff Gallerian Vi håller ÄNNU MERA ÖPPET!

Varuhuset Zeipel

Torggallerian

vard......9–20

lör.........9–18

sön .....12–16

Den spirande lågan av hopp för centrumutvecklingen slock-
nade snabbt i början av februari 2012 när det blev offentligt 
att den externa shoppingsatsningen blir verklighet. Ett tufft 
arbete väntade med att vända känslor av uppgivenhet, ilska och 
förlamning till att på nytt hitta framtidstro.

En av de omedelbara åtgärderna som Handlingsprogram 2012 
föreslog var införandet av en operativ centrumledning, bestå-
ende av de tre huvudparterna; fastighetsägare, handlare och 
staden.  Projektprocessen gick under våren 2012 vidare med att 
konkretisera förslaget om en gemensam centrumledning, som 
har egna riktlinjer och en egen budget. Under våren och för-
sommaren var det många besök till butiker och fastighetsägare 
för att förankra tanken om att gå med. Butiker och fastighetsä-
gare fick treåriga avtal att skriva under. När hösten kom hade 55 
verksamheter sagt ja!

En plattform som fortsätter 
driva centrumutvecklingen

Nyheter
MÅNDAG 13 AUGUSTI 2012 Tipsa Ålandstidningen!  epost: nyheter@alandstidningen.ax, tipstelefon dygnet runt 15000

I Sverige har köp-
centrumtrenden full-
komligt exploderat
de senaste två åren.
Samma trend syns  i
Finland i allmänhet
och på Åland i syn-
nerhet. 

Trots ett litet invå-
narantal, vilket bety-
der dåligt kundun-
derlag, byggs det
handelsplatser som
aldrig förr. Det bety-
der också att
centrumhandeln
måste möta den allt
mer intensiva kon-
kurrensen. 

I Sverige har köp-
centrumboomen lett
till urholkade
stadskärnor och en
raserad omsättning.

För att det inte ska
hända i Mariehamn
skrivs i detta nu avtal
mellan flertalet aktö-
rer i city. 

I år vann gotländs-
ka Visby utmärkel-
sen ”Årets stadskär-
na”. Anledningarna är
många, men framför
allt har staden lyck-
ats åstadkomma ett
attraktivt centrum.
Därför har Ålands
näringsliv beslutat
att ordna en studie-
resa till Visby.

Mariehamns city
drar nu på sig hands-
karna och förbere-
der sig för ronderna i
kampen om vem
som ska bli Ålands
vinnande affärs-
centrum.  

TEXT: MARTIN LINDEROTH
martin.linderoth@alandstidningen.ax

tel: 26 643

FOTO: JACOB SAURÉN
jacob.sauren@alandstidningen.ax

tel 26 667 

I dag om 
cityhandeln

Ewa Danielsson, affärs-
utvecklare på Ålands närings-
liv, går i bräschen för fram-
tidens centrum i Mariehamn. 

Så ska det bli fart     
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Nästa år avgörs kampen om
vilket som blir Ålands stora 
affärscentrum. I ena ring-
hörnan står Jomala, med Max-
inge Center som slår upp por-
tarna under våren. I den andra
ringhörnan finns Mariehamn,
som nu spänner musklerna i
ett försök att gå på knockout.
Med en gemensam plan och en
ny organisation ska city få
snurr på omsättningen.

Projektet ”Ett livskraftigt
centrum” drog i gång redan 2011
och är ett treårigt ERUF (Europe-
iska regionala utvecklingsfon-
den)-finansierat projekt som
drivs av Ålands näringsliv. Marie-
hamns stad är med och delfinan-
sierar och är en aktiv part i pro-
cessen. Nu är man mitt uppe i
projektet och det finns en färdig
plan för hur ett framtida cent-
rumsamarbete ska se ut.

Under sommaren har ett med-
lemsavtal skickats ut till butiker,
restauranger, fastighetsägare och
andra aktörer i Mariehamn. Avta-
let tecknas på tre år och förlängs
automatiskt. Fram till slutet av
augusti tecknas avtalen.

– I dagsläget har vi färdiga avtal
med tio butiker och fem fastig-
hetsägare. Det är en god start och
intresset är stort. Självklart kan
man teckna avtal även efter au-
gusti, säger Ewa Danielsson, af-
färsutvecklare vid Ålands när-
ingsliv.

Alla måste med
Enligt henne är målet inled-
ningsvis att få med 50 butiker på
tåget, plus tio fastighetsägare och
tio övriga aktörer.

– I slutändan vill vi ha med 
alla. Om vi är många kan vi ta
starkare beslut.

Enligt Ewa Danielsson är sam-
verkan hellre än (överdriven)
konkurrens nyckelordet för en
lyckad utveckling av Mariehamns
centrum.

– Hela processen baserar sig på
samarbetstanken mellan staden,
näringsidkare och fastighets-äga-
re.

Tanken är att man nu ska bygga
upp en organisation som står på
helt egna ben, med egen finansi-
ering, när projektet ”Ett livs-kraf-
tigt centrum” avslutas 2013. ”Nya
centrumgruppen” ska administ-
rativt hanteras inom Ålands när-
ingsliv, men ska vara ett tydligt åt-
skilt kostnadsställe.

– Gruppen ska få en styrelse, en

styrgrupp, som ska kunna agera
utåt på sitt eget mandat. Den
kommer formellt att väljas i no-
vember. Styrgruppen ska också
fungera som en plattform där oli-
ka aktörer kan mötas i olika frå-
gor.

I det förslag som finns ska styr-
gruppen bestå av Mariehamns
stad, centrums fastighetsägare
och verksamhetsidkare samt
kunna kompletteras med repre-
sentanter för turism, kultur och
föreningsliv.

Fortlöpande uppföljningar
Från och med 2014 ska den nya
centrumgruppen ha en årlig bud-
get på 150.000 euro. När ”Ett liv-

skraftigt centrum” inte längre
skjuter till pengar ska de enskilda
medlemmarna finansiera 
det vidare arbetet fullt ut.

– Man betalar en årsavgift bero-
ende på butiksläge och storlek.
De flesta kommer att få en års-av-
gift på mellan 200 och 750 
euro, säger Ewa Danielsson.

För att bygga en så effektiv 
organisation som möjligt ska
uppföljningar göras fortlöpande.
Bland annat ska omsättnings-
utvecklingen mätas varje år och
man ska registrera vakansgrader
och förändringar i butiksbestånd.

– Vi kommer också att genom-
föra medborgarintervjuer och i
samband med större event sam-
lar vi in ”framgångsdata” och gör
stickprovsintervjuer.

Den 11 september är det dags
för ett stormöte för alla som skri-
vit på avtal för den nya centrum-
gruppen. Då går man även ige-
nom budget och förslag på verk-
samhetsplan för oktober 2012 till
december 2013. Under mötet ska
man även ta fram förslag på re-
presentanter till styrgruppen.

Stor omsättningsökning
I utformandet av den nya
centrumplanen lutar man sig på
forskning och tidigare erfaren-he-
ter som visar att stadskärneled-
ningens kvalitet i ett normalfall
som Mariehamns kan påverka
stadskärnans ekonomiska om-
sättning med upp till fem procent
och i extrema fall mycket mer.

– Det ger ökade marginaler och
ökad hyresbetalningsförmåga
som motiverar centrumlednin-
gens kostnad, säger Ewa Daniels-
son.

Visby visar vägen
I slutet av september ordnar

Ålands näringsliv en studieresa
till Visby på Gotland. Visby har
nämligen utsetts till ”Årets
stadskärna 2012”.

Visby har liknande förutsätt-
ningar som Mariehamn, med ett
unikt läge på en ö i Östersjön som
ofta är en given besöks-
attraktion. Skillnaden är att Vis-
bys stadskärna blomstrar. I juryns
motivering står: ”Visby centrum
åstadkommer attraktiva aktivite-
ter i samverkan med Region Got-
land så att handeln och annan
näring kan frodas och fortsätta
utveckla såväl staden som hela
Gotland.

– Det grundläggande i fram-
gången är samverkan. När vi dri-
ver handel i Visby gör vi det till-
sammans med andra aktörer, ex-
empelvis inom kultur, idrott,
politik och näringsliv, säger Roger
Hammarström, centrum-
ledare på Visby centrum.

Han menar att det här är en
samhällsfråga. Politikerna måste
engageras för att få en blomstran-
de stadskärna.

För liten befolkning
Ålands näringsminister Fredrik
Karlström (Ob) tycker att det är
bra med konkurrensen när Max-
inge, Möckelö och det nya han-
delsområdet i Godby håller på
utvecklas. Enligt honom måste
Mariehamn hitta sin nisch. Men
det finns ett problem med
Åland, invånarantalet på strax
över 28.500 personer är för litet.

– För oss gäller det att driva en
politik som gör att ännu fler
människor väljer att flytta till
Åland. Vi är för få och vi behöver
bli betydligt många fler, det om
något skulle gynna centrum och
Åland på sikt, säger Fredrik Karl-
ström.

Butiksägare vill ha mer samverkan i stan
När den nya organisationen
väl drar i gång hoppas hand-
larna på betydligt större 
medel för att locka besökare
till city.  Fastighetsägarna er-
känner att de vill hålla uppe
hyrorna. Men för att göra det
måste de först bygga attrakti-
va affärs-lokaler som lockar
långsiktiga hyresgäster.

Projektet ”Ett livskraftigt
centrum” drogs igång eftersom
dåvarande Ålands handelskam-
mare (i dag Ålands näringsliv)
såg ett behov av en stark central-
ort som kunde gynna hela Åland.
Det har också funnits en köp-
mannaförening sedan länge,
men medlen har varit små och
ofta har centrumevenemang
byggt på frivilligarbete.

Frivilligt
Pernilla Söderlund är en av
många handlare som blåst bal-
longer, burit bord och engagerat
sig på frivillig basis. Hon är vd

och delägare i Mariehamns bok-
handel och hoppas nu på en
framtida organisation med eko-
nomisk styrka. Pernilla Söder-
lund är en av de tiotalet aktörer
som redan skrivit på medlems-
avtalet.

– Jag tror på samverkan, vi

måste komma överens om ex-
empelvis öppettider.

Tidigare har handlarna haft en
budget på 4.000 euro per år för
att ordna olika evenemang. En
summa som man inte kommer
långt på.

– Nu kan vi få någon som kan

få arvode och hålla i hela orga-
nisationen. Vi kan också hyra in
folk och slipper ta in så många
frivilligarbetare.

Det har gjorts försök att sam-
arbeta tidigare, men det har in-
te fungerat.

– Vi har haft något evene-
mang, men när det är över och
ingen tar tag i saker så faller allt
platt.
Tror du att alla aktörer kom-
mer samarbeta nu? 
– Det blir svårt att få med alla.
Fastighetsägarna kanske inte
riktigt ser nyttan med det. Jag
tror inte att centrum dör ut för
att Maxinge center öppnar, men
jag tror absolut det kommer att
påverka. Vi kommer att få se fler
tomma butikslokaler i centrum.
Vilka fördelar har centrum?
– Mariehamns centrum är unikt
eftersom vi inte har så många
kedjor. Det är en styrka som är
bra att marknadsföra. Centrala
Mariehamn måste vara en vik-
tig mötesplats där människor

träffas. Det lockar folk till han-
deln och spontanbesöken i bu-
tikerna är mycket viktiga.

En av fastighetsägarna som
har skrivit på medlemsavtalet
för den nya centrumgruppen är
Alandia-Bolagen. I dag står fler
affärslokaler tomma i absoluta
centrum och därför ser Alan-
dia-Bolagens investeringsdirek-
tör Tony Karlström ett stort be-
hov av ett fungerande samarbe-
te. Från Alandia-Bolagens håll
handlar det dock inte om att i
första hand sänka hyrorna.

– Långsiktigt vill vi ha en så
hög hyresnivå som möjligt, men
till en början måste vi utveckla
och bygga om lokalerna så att
de blir attraktiva.
Tror du på samarbetet?
– Ja, och vi hoppas att fler vågar
komma med. På Åland har det
länge varit så att många avvak-
tar till dess att någon tar första
steget. Nu måste vi blicka
framåt och skapa något håll-
bart, säger Tony Karlström. 

Pernilla Söderlund, vd och delägare Mariehamns bokhandel, har stora för-
hoppningar på den nya centrum-organisationen. Även om hon tror att det
blir svårt att få med alla aktörer på tåget. 

        på centrumhandeln

Hela processen
baserar sig på 
samarbetstanken

mellan  staden, näringsid-
kare och  fastighetsägare.

Ewa Danielsson, 
affärsutvecklare

vid Ålands näringsliv

Vi är för få och vi
behöver bli 
betydligt många

fler, det om något skulle
gynna centrum och Åland
på sikt.

Fredrik Karlström, 
näringsminister

Tog det första steget
Alandia Försäkring  tecknande som första fastighetsägare på ett 
avtal för den nya centrumsamverkansplattformen.

Varför gjorde ni det?
– Enligt min mening är det mycket viktigt för den fortsatta 
utvecklingen av Mariehamns centrum att de tre aktörerna, 
fastighetsägare, hyresgäster och Mariehamns stad kan samar-
beta för att på så sätt nå de för alla parter bästa lösningarna i 
centrumutvecklingen. Därtill anser jag att vi generellt är dåliga 
i det åländska samhället på att våga ta första steget. Vi väntar 
gärna och ser vad alla andra gör först. Av den anledningen ville 
jag markera att vi från Alandia Försäkring var villiga att ta det 
viktiga första steget för att få med så många andra aktörer som 
möjligt i detta samarbete.

Tony Karlström, Alandia Försäkring

Parallellt med arbetet att samla 

till en gemensam centrumled-

ning genomförde projektet 

tillsammans med 36 butiker 

en annan av de föreslagna 

omedelbara åtgärderna; öppet 

till kl. 18. Tidigare stängde 

de flesta butikerna i centrum 

redan kl. 17. 

Utdrag ur Ålandstidningen 13 augusti 2012.

Utdrag ur Ålandstidningen 24 november 2012.

Kampanj som genomfördes våren 2012.

Förening
(ÅN)
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Näringsliv
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stad
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kaféer
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Centrum-
ledare

Evenemang- &
marknadsföring

Julbelysning

Organisationsmodellen för den nya 
centrumsamverkansplattformen.

Gatugrupp
Ett livkraftigt centrum

Skyltgrupp
Mariehamns stad



 – 12  – 13

För att företräda de 55 företag som gick samman i den nya cen-
trumsamverkansplattformen utsåg deltagarna representanter 
till en styrgrupp, som formellt tillsattes på Ålands Näringslivs 
höstmöte den 29 november 2012. Styrgruppen hade två möten 
under 2012. I början av 2013 beslöt gruppen att kalla sig för 
City Mariehamn och under året höll styrgruppen 9 stycken 
möten.  (För representanter i styrguppen, se tidningsartikel på 
sid 11, där de ännu kallas ”centrumgruppen”). 

”Vi är en styrgrupp som träffas och har regelbundna möten där 
vi diskuterar och bollar olika frågor om utveckling i centrum, 
vad staden ska göra, vad fastighetsägare ska göra och vad 
köpmän ska ta hand om. Det är allt från öppethållningstider till 
nybyggnation i staden.”

Peter Enberg,  
företagare och ordförande i City Mariehamn

”Jag tror att just ordet attraktivitet är det vi eftersträvar. Det 
är det centrala i hela projektet. Mariehamns centrum ska vara 
attraktivt att bo i, attraktivt att bedriva handel i, attraktivt att 
äga fastigheter i och attraktivt för besökare. En stad är i grun-
den en handelsplats. Och då känns det naturligt att handeln 
talar tillsammans med fastighetsägarna, som i sin tur talar med 
staden. Det här bildar en triangel. Det är hemskt naturligt. Det 
är ingenting som vi uppfunnit i Mariehamn utan så här ser 
samverkan ut i stadskärnor.”

Edgar Vickström,  
stadsdirektör och representant i City Mariehamns styrgrupp 

”Mariehamn är en trevlig stad idag, men det är mycket förbätt-
ringar som behöver göras i gatubilden. Vi behöver se till att 
fastigheterna blir mer lönsamma, lika så butikerna samt skapa 
trivsel för de som bor här och våra turister. Nu har vi satt oss 
ner vid ett gemensamt bord och prövar lösa problem för att nå 
en bättre framtid.”

Britt Biskop, centrumledare för City Mariehamn

”Vi jobbar med att följa årets högtider och cykler och tittar när 
det är mycket folk i rörelse i Mariehamn och vad man kan göra 
av det.”

Eva Karlsson, företagare, representant i City Mariehamns  
styrgrupp och ordförande i evenemangs- och  
marknadsföringsgruppen. 

City Mariehamn – den nya centrumsamverkansplattformen 

Bilder och citat ur filmen om  
Ett livskraftigt centrum gjord av Sx2 Productions.  

Länk till filmen hittar du på www.centrum.ax

Alla runt mötesbordet.

Magnus Karlsson och Tina Biskop.

Peter Enberg

Eva Karlsson

Edgar Vickström

Britt Biskop

City Mariehamn
– tillsammas skapar vi den naturliga mötesplatsen

för boende och besökare
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City Mariehamn 
arrangerar Vår i City
Den nya centrumsamverkansplattformen City Mariehamn hade 
våren 2013 närmare 60 deltagare och en budget för att ordna 
evenemang och en del utsmyckning i centrum. City Mariehamn 
saknade dock en person som kunde blåsa liv i centrumutveck-
lingen. 

Styrgruppen för projektet Ett livskraftigt centrum beslöt därför 
att upphandla en centrumledare för att stötta City Mariehamns 
arbete under 2013. I mars började Britt Biskop sitt uppdrags-
avtal som centrumledare. Till sin hjälp för genomförande av 
evenemang och administration hade hon projektmedarbetare 
Johan Lindholm och projektledare Ewa Danielsson vid Ålands 
Näringsliv. Tillsammans med alla engagerade butiker, restau-
ranger och staden som sopade gator och ställde fram vårblom-
mor ordnade de en hejdundrande vårfest i city.

Grundad av Julius Sundblom 1891
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Problemlösaren Henrik
försöker hitta balans i livet

”Det var en kul grej, mycket snack och många nöjda kunder. Det har varit tyst på stan ett tag så det här behövde vi”, säger Birgitta Engblom och Regina

Bromark efter morgonrushen.
FOTO: JACOB SAURÉN

NÄRINGSLIV När Viking Line höll bo-

lagsstämma i går sa styrelseordföran-

den Ben Lundqvist att styrelsen är be-

sviken över att man inte fick det pris

man hade budgeterat för Isabella.

– Vi förstod tidigt att vi inte skulle få

det pris vi räknat med när vi tecknade

kontraktet för Grace. Jag tycker ändå

det var ett lätt beslut att sälja, säger

Ben Lundqvist efter stämman.

Vd Mikael Backman säger till

Ålandstidningen att personalen för-

står att det var nödvändigt att man

sålde Isabella.
– Men tajmingen var tuff, speciellt

för de som jobbat med att sätta in

henne på Tallinn.
SIDAN 4

Viking fick mindre än
beräknat för Isabella POLITIK I dag är Igge Holmberg

ordförande för den åländska de-

legationen till Östersjöorganisa-

tionen BSPC, Baltic Sea Parlia-

mentary conference.
Men rollen är omtvistad. I tors-

dags tvingade Ålands framtid

och Liberalerna fram en omröst-

ning om hans framtid som repre-

sentant för Åland.
De förlorade omröstningen,

men kommer det fler ifrågasatta

uttalanden tas frågan upp igen.
SIDAN 5

HANDEL Klockan 06.00 hängde kunderna

på låset. City Mariehamns satsning på

morgonshopping var enligt alla inblanda-

de en succé. På Bromarks ringlade det sig

en ren julshoppingkö hela morgonen från

sex till nio då rabatten var som bäst.

– Det var roligt, vi behövde pigga upp

oss lite nu när våren är så sen, säger Regi-

na Bromark.
Även de andra handlarna hade kunder

hängande på låset tidigt på morgonen.

– Vi har nog haft mer folk nu på morgo-

nen än vad vi brukar ha då det satsas på

kvällsshopping, säger Nicole Johansson

på Wickströms ur & guld. SIDAN 10

Populär satsning på morgonshopping

Grundaren säljer
bevakningsbolag
NÄRINGSLIV Jo-
han Larsson som
grundade Con-
trol risk säljer sin
andel i bolaget
och flyttar till
Sverige. Men bo-
lagets verksam-
het fortsätter
som tidigare.

– Ägarna tror hårt på företaget

så det blir jättebra. SIDAN 5

Unga mobbas
på nytt forum
NÄTHAT Forumet ask.fm har blivit

en ny plattform för näthat. Där

kan vem som helst helt anonymt

ställa frågor till andra användare.

Med svidande personliga formu-

leringar förvandlas frågorna till

ren mobbning, ”varför ser du ut

som du gör?” är bara ett exempel.

En anonym 15-årig flicka som

Ålandstidningen har talat med ef-

terlyser engagemang från föräld-

rar. SIDAN 6

Johan Larsson.
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Trots kalla vindar lyste ändåsolen över publiken som hadesökt sig till torget för att fira invåren. David Lindgren, aktuellfrån svenska Melodifestiva-len, fick publikhavet att dan-sa.

FESTIVAL City Mariehamns treda-garssatsning nådde på lördags-förmiddagen sin kulmen, då Me-lodifestivalaktuelle David Lindg-ren fick hundratals ålänningaratt söka sig till torget i stan.Vid scenen står Amanda Dani-elsson, 10 år, Andrea Sundblom,9, Ellen Hagman, 10 och MiraHenriksson, 10. Trots att det fort-farande är omkring 20 minuterkvar tills David Lindgren kliverpå scenen har de redan intagit sina platser längst fram.
– Vi kom hit för en halvtimmesedan för att få bra platser, berät-tar Amanda.
Kvartetten är mycket förvän-tansfull inför den stundandespelningen.
– Det är jätteroligt att få se ho-

nom. Och det är bra att det ärgratis också, säger Ellen.
Tjejernas plan för dagen är attförst se spelningen och sedan ru-sa till Sitkoffs för att få en auto-graf av stjärnan själv.

– Han sjunger jättebra, konsta-terar Mira.
– Och han är söt, inflikarAndrea och skrattar.
Lite längre bak i publikhavetstår sjuåriga Ellinor Weckmanuppflugen på en stenkolonn.

Hon är lite orolig över att hon in-te kommer att se någonting närspelningen väl sätter igång, menfarmor Majbritt Weckman lug-nar henne med att hon står sålångt upp att hon ser över allashuvuden.
– Han gör fin musik, säger Elli-nor och spanar mot scenen.Majbritt Weckman har tagit signer till torgfesten enbart för Da-vid Lindgrens skull. Och för Elli-nors, så klart.

– Han är hennes favorit. Mendet är roligt att det ordnas såda-na här evenemang. Det är jät-tebra att det är dagtid också, såatt barnen har en chans att varamed.
Hon tycker att cityfesten är ettbra grepp som borde bli åter-kommande.
– Vi har ett så fint torg, det be-höver vara lite extra arrange-mang här ibland, säger hon.

TEXT & FOTO: 
NINA LATVALA

nina.latvala@alandstidningen.ax
tel: 26654

David Lindgren drog fullt hus             på torget

Amanda Danielsson, Andrea Sundblom, Ellen Hagman och Mira Henriksson
stod färdigt på plats framför scenen i god tid innan spelningen började. ”Vi
ville få bra platser”, berättar Amanda.

Ellinor Weckman tog med sig far-mor Majbritt för att titta på DavidLindgren. 

David Lindgren var dragplåstret för vårfestens finaldag. 

Familjen Rönnberg bestående av Tor, Birgitta och barnen Emil och Mimmi
tycker att cityfesten är en bra satsning. ”Det är bra att stan vaknar nu när det
händer så mycket runt omkring”, säger Tor Rönnberg.

Utanför publikhavet står Helsing-forsbon Heidi Kettunen. Hon harkommit till Åland för att hälsa på sina systerdöttrar, som stod längstfram. ”Det här är riktigt roligt. Jagtycker om Åland och systerbarnentycker att det är kul med David Lind-gren”, säger hon.

Sandra och Carl-Philip Jansén, niooch sex år gamla, väntade ivrigt påatt få komma fram för en autograf.”Det är lite pirrigt”, säger Carl-Philipsom tyckte att dansarna var häfti-gast på spelningen.

Många ålänningar hade sökt sig till torget för att lyssna till David Lindgren
under vårfestens tredje och sista dag.
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Mode, musik och mor-
gonshopping. Torsdag
till lördag bjuder City
Mariehamn in till fest i
centrum.

EVENEMANG KampanjenVår i city drivs av City Ma-riehamn vid Ålands när-ingsliv. I dagarna tre skastaden fyllas av händelserför hela familjen.
– På torsdag är det mo-devisning och mingel i bu-tikerna. På fredag är detmorgonshopping frånklockan 06.00 och sedanöppnar uteserveringarna.Och på lördag blir dettrampbilsrace mitt i stanoch så kommer schlagerar-tisten David Lindgren tillTorgscenen, berättar BrittBiskop, centrumledare.

Lust till samarbete
Gruppen City Mariehamnhar i dagsläget cirka 60medlemmar. Bara dennavecka har antalet ökat medfem.

– Vi märker ett större in-tresse nu när vi på allvarhar börjat arbeta. Det finnsen glädje hos företagarnaoch en lust till samarbete.Hur tänker Mariehamn setill att stå sig i konkurrensmed Maxinge?
– Jag tror att Maxinge be-

hövs, det har så länge sagtsatt utbudet på Åland är försmalt. Bägge behövs.
Så handlarna i staden äroroliga i onödan?
– Förändringar skapar orooch visst kommer nyhe-tens behag att locka män-niskor till Maxinge. Menjag tror att vi på sikt behö-ver locka en marknadutanför Åland. Och såmåste varje handlare ta sigen funderare på om de gersina kunder vad de vill ha iform av utbud, priser ochservice.

Kan centrum tänka sig attsamarbeta med Maxinge?– Det är inte alls uteslutet.Men i dag måste nog vi fo-kusera på vårt och de påatt öppna.

Dröm och verklighet
Om Britt Biskop får dröm-ma fritt ska Mariehamnscentrum bli så fantastisktatt folk som arbetar i sta-den inte vill gå hem efterjobbet.

– Jag ser framför mig hurman går och tar en fika el-ler middag när man slutat.Att butikerna är så skickli-ga på service och exponer-ing så att man bara vill blikvar och strosa runt. Attvissa delar av centrum ärinbyggda under tak, att det

finns gatuschack, hopp-rutor – något för alla ål-dersgrupper.
Och verkligheten? Vad ar-betar ni med konkret justnu?
– Vi ser på möjligheternaatt fasadbelysa Torggatan,det är både vackert ochökar säkerheten. Vi skamöblera om gågatan så attden blir mindre av en hin-derbana. Och det blir re-dan till sommaren nyablomamplar vid lyktstol-parna. Dessutom ser vi påmöjliga samarbeten medexisterande evenemangsåsom Alandia Cup ochRockoff. Kanske vi icentrum kan erbjuda bätt-re öppettider eller någotannat som förhöjer total-upplevelsen av redan exi-sterande evenemang.

Har ni någon existerandestad som exempel?
– Nej, vi vill nog bli bättreän allihop.
Och när har det här blivitverklighet?
– En del förändringar kom-mer som sagt att synas re-dan i sommar. Och ännumer nästa år. Men dethandlar förstås om tid ochpengar.

ANNA KARLSSON
anna.karlsson@alandstidningen.ax

tel: 26659

Torsdag till lördag denna vecka arrangeras Vår i city av gruppen City Mariehamn. Britt Biskop,
centrumledare, tror på samarbeten som nyckeln till en mysigare stadsmiljö. FOTO: DANIEL ERIKSSON

Vårfest i centrum

”Det finns en glädje hos företagarna”
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Klockan 06.00 en fredagmor-

gon i Mariehamn och kunder-

na hänger på låset? Ja, City

Mariehamns satsning på mor-

gonshopping fick upp folket

ur sängen och när arbetsda-

gen normalt börjar är rushen

redan över.

HANDEL Klockan är 08.45 och vi

är sent ute. I Torggallerian sitter

personalen redan och andas ut

över en kopp kaffe. Tuula Kuitu-

nen från Kazu, Tim Saarinen

från Phu Thai och Gunilla

Stjärnfelt från kafé Tårtbiten har

haft en morgon över förväntan.

– Det var helt klart mer folk än

jag trodde. Och kunderna har

varit väldigt positiva, säger Gu-

nilla.
– Det här gör vi gärna igen, sä-

ger Tuula.
En av kunderna är Yvonne

Torstensson som skulle ut på

morgonshopping för att köpa en

vas men kommer hem med tre

meter tyg från Minna Rundberg

istället. En annan är Nicole Jo-

hansson som egentligen själv är

handlare, på Wickströms ur &

guld, men som gick över till

grannbutiken Bromarks och

fyndade lite grann.

– Jag kunde inte hålla mig

utan gick över för att spana lite.

På Bromarks är det kö och en

kund suckar över att det inte

finns några kundkorgar. Med

famnen full av rosa sommar-

porslin söker hon sig mot kas-

san.

Börjar skolan sent

Linda Karlberg ser sig omkring

inne på Ziczac, på jakt efter en

luvtröja.
– Jag börjar skolan lite senare i

dag och det är roligt att kunna

shoppa på morgonen då.

Inger och Lina Karlsson som

äger butiken har redan haft när-

mare 100 betalande kunder. In-

ger minns en gång tidigare när

Ziczac körde morgonshopping.

Då lanserades Levis jeansmo-

dell 510. Butiken öppnade 05.10

och två par byxor kostade om

Inger minns rätt 50 mark och 10

penni.

– Det är en bra grej det här.

Speciellt om man har bra rabat-

ter.
ANNA KARLSSON

FOTO: JACOB SAURÉN

Nicole Johansson morgonfyndar på Bromarks. Själv har hon också haft morgonöppet på Wickströms ur & guld. ”Vi har verkligen haft mycket folk, redan

klockan 06. En eloge till Britt Biskop för idén. Morgonshoppingen har varit bättre än kvällsshoppingen brukar vara.”

Minna Rundberg, Gunilla Stjärnfelt, Tim Saarinen och Gunilla Stjärnfelt på

Torggallerian hade trott sig kunna ta en gemensam fika vid 06 på morgonen

men då var det redan kö utanför butikerna. Nu har arbetsdagen startat för

kunderna och de pustar ut.

Linda Karlberg söker en luvtröja på

Ziczac och gillar att kunna shoppa

före skolan.
Inger och Lina Karlsson har redan klockan nio sålt en normal dagskassa. 

Succé för morgonshopping

Många människor hade slutit

upp för att gratulera talman-

nen Britt Lundberg på 50-års-

dagen. Det blev en hel del skå-

lar i champagneglasen och

presentbordet översvämma-

des av blombuketter.

FÖDELSEDAG Politiker, tjänste-

män, familjemedlemmar och

vänner trängdes i lagtingets trap-

pa för att få gratulera talmannen

på födelsedagen.

Själv är hon märkbart tagen av

uppslutningen.

– Det känns helt underbart. Jag

önskade mig ingenting i födelse-

dagspresent, förutom att det

skulle komma mycket folk som

ville fira tillsammans med mig,

säger hon.
Födelsedagsmottagningen,

som hölls i lagtingets aula på

andra våningen, var organiserat

som ett öppet hus och höll på

under tre timmar. Elever från ho-

tell- och restaurangskolans ser-

vitörlinje försåg gästerna med

både snittar och champagne.

Totalt beräknades runt 150

gäster besöka festligheterna.

NINA LATVALA

nina.latvala@alandstidningen.ax

tel: 26654

Britt Lundberg upp-

vaktades rejält på

50-årsdagen när

hon höll öppet hus i

lagtingets aula. På

plats fanns också fa-

miljen, som består

av sönerna Johan

och Erik, dottern Li-

sa samt maken Ralf

Lundberg.
FOTO: JACOB SAURÉN

Många ville gratta talmannen på 50-årsdagen

Utdrag ur Ålandstidningen 22 april 2013.

Foto: Ewa Danielsson

Utdrag ur Ålandstidningen 20 april 2013.

Utdrag ur Ålandstidningen 20 april 2013.

Utdrag ur Ålands- 
tidningen 18 april 2013.

Vid uppföljning bland 

deltagande företag kunde 

de uppvisa en rejäl  

omsättningsökning  

med 10–200% under  

evenemangets tre dagar.
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Affärsutvecklande aktiviteter
I Handlingsprogrammet 2012 för Ett livskraftigt centrum 
föreslogs att staden i samråd med fastighetsägare gör en allmän 
översyn av möblering, belysning, vegetation, skyltning och an-
nat som gör gaturummen trivsamma. För ändamålet tillsattes 
en gatugrupp med representanter från staden, fastighetsägare 
och näringsidkare med syftet att komma med konkreta genom-
förbara förslag som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest 
centrala utrymmena i staden.

Arbetet har legat på en konkret nivå och gruppen har strävat 
efter ett genomförbart och ekonomiskt realistiskt förslag, utan 
att ge avkall på ambitionsnivån.

Gatugruppen:
Sirkka Wegelius, stadsarkitekt
Ewa Danielsson, projektledare
Tina Biskop, representant för fastighetsägare
Pia Karlsson, representant för näringsidkare
Håkan Lindén, representant för infrastrukturförvaltningen 
Terese Flöjt, representant för stadskansliet 
Judy Kuitunen, representant för näringsidkare 
Anna Hjerling och Daniel Andersson, Studio Ö

Utveckling av stadsbilden
Besökarintervjuerna, som gjordes (höst och vår 2011 samt höst 
2012) visade att kunderna önskar bland annat ökad service. 
Handlingsprogram 2012 föreslår en omedelbar satsning på 
aktivare butiksskyltning och ökad kunskap om e-handel/so-
ciala media är oerhört viktig inför framtiden. För att hjälpa och 
stötta enskilda butiker och övriga verksamheter har projektet 
därför erbjudit ett antal affärsutvecklande aktiviteter för delta-
garna i projektprocessen.

Inspirationskväll för skyltning
Datum: 8 och 15 maj 2012, kl. 18.30–20.30
Inspiratör: Eva Karlsson, City blommor
Antal deltagare: 17 företag (21 personer)

Excellent service
Datum: 17 och 31 oktober 2012 (heldagar)
Föreläsare: Margareta Bjurling, Stig Fram
Deltagare: 11 företag (15 personer)

E-handel och sociala media
Datum: 14 mars 2013 kl. 12–16
Föreläsare: Judith Wolst
Deltagare: 7 företag (7 personer)

Kundservice
Datum: 10 och 11 april samt avslutningstillfälle 6 maj
Föreläsare: Johan Sjölund, wellComing
Deltagare: 10 företag (22 personer)

Julens skyltfönster
Datum: 8 oktober 2013, kl. 9–17
Föreläsare: Annica Bergström, Svensk Handel
Antal deltagare: 11 företag (11 personer)

De affärsutvecklande aktiviteter som arrangerats har varit av
praktiskt karaktär och uppskattas av deltagarna. Nedan ger vi
exempel på innehåll från kursen Julens skyltfönster.  
– köpprocess/köpbeslut
– sortiment
– butiksplanering
– butikens olika ytor och hur de bäst  
 utnyttjas -exponeringstyper
– aktivitets- & kampanjuppföljning
– exponeringshjälpmedel
– skyltar & priskommunikation
– skyltfönstret
– grunderna i skyltfönsterexponering
– olika exponeringstyper
– att bygga en exponering
– blickfång
– materialkunskap

Gatupratarna i Mariehamn har idag inget enhetligt utseende. 
Deras nuvarande placering gör dem till hinder i gaturummet. 
För de verksamheter som väljer att ha gatupratare föreslår vi 
en svart modell med rund fot. Det enhetliga utseendet gör att 
gaturummet ser mer ”städat” ut och formen är bättre anpassad 
efter dagens krav på tillgänglighet i staden.
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Det har uttryckts önskemål  om bättre skyltning till de  kommersiella tvärgatorna från Torggatan för att besökare  lättare ska kunna hitta dit.

Magiques och Svalans julskyltning efter deltagande i Julens skyltfönster 2013.

Gatuskyltning

Gatupratare

Referensbild

Exempel från Mariehamn
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Gatugruppen har med hjälp av Studio Ö gestaltat fyra fokusom-
råden i stadens absoluta centrum. De utgör tydliga projekt som 
kan genomföras i olika etapper som ett samprojekt mellan City 
Mariehamn, fastighetsägare och staden. Detta är ett nytt arbets-
sätt, som kräver ett nytt sätt att tänka och en stark gemensam 
vilja. Bilderna visar vi hur platserna kan se ut efter genomförda 
åtgärder.

Länk till gatuprogrammet i sin helhet hittar du via projektets 
hemsida: www.centrum.ax

Fokusområden  
i centrum
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Städer med ambitioner

Studiebesök till Västerås 
– utsedd till årets stadskärna 2013
Inspirerade av konferensen i Visby beslöt styrgruppen för Ett 
livskraftigt centrum att fler personer borde få ta del av erfa-
renheterna kring centrumutveckling och speciellt hur Västerås 
gått tillväga. Västerås blev vid konferensen i Visby utsedd till 
årets svenska stadskärna 2013 för stadens framgångsrika och 
systematiska sätt att arbeta tillsammans gällande stadsutveck-
lingsfrågor. Den 8 november 2013 gjorde stadsstyrelsen och 
styrgrupperna för Ett livskraftigt centrum och City Mariehamn 
en gemensam studieresa till Västerås.

Ett varmt mottagande och mycket information. 
Några erfarenheter som vi fick med oss:
Västerås hade tidigare haft visioner och målsättningar som 
varit mer i form av fysisk planering. Man har denna gång valt 
ett annat angreppssätt, som tog avstamp i Västerås historia och 
fokuserade framåt i tiden. Vi fick höra om kommunens arbete 
med visionen, Västerås 2026, där över 2000 västeråsare i en  
öppen process delat sina tankar om framtidens Västerås. 

Maria Fors, vd vid Västerås Citysamverkan AB och Hans 
Näslund, direktör för tekniska nämndens stab vid Västerås stad 
berättade om cityarbetet och hur de arbetat tillsammans för att 
bli årets stadskärna. Allt som Västerås Citysamverkan AB gör 
hänger ihop med stadens vision och målsättningar. Alla projekt 
som kommunen, fastighetsägarna och handeln gjorde tillsam-
mans fick ett eget projektnummer och marknadsfördes på ett 
enhetligt sätt för västeråsarna.

Jordhi Lindholm, ordförande i Västerås Citysamverkan AB 
berättade om hur butiker jobbar tillsammans för att skapa 
oväntade möten. Som exempel gav han apoteket som finns på 
plats med solkrämer i modebutiken när försäljningen av som-
markläderna börjar. Butikerna har jobbat tillsammans under 
ett och ett halvt år. De träffas nu regelbundet en till två gånger 
per månad och kan ge varandra både beröm och kritik på ett 
konstruktivt sätt. Dagen avslutades med en stadspromenad och 
givande diskussioner på hemresan.

Genom projektets konsulter Lars Backemar och Janne Sandahl 
har City Mariehamn fått kontakt med Svenska Stadskärnor rf, 
som är en förening för städer med ambitioner och arbetar för 
att lyfta stadskärnans betydelse. Svenska Stadskärnor rf är en 
källa till kunskap och inspiration, de utser årligen bästa svenska 
stadskärna samt erbjuder ett enormt nätverk. Projektledare Ewa 
Danielsson har även haft kontakt med Jakobstads Citygrupp rf, 
som är medlem i den finska motsvarigheten till Svenska Stads-
kärnor rf, Elävät Kaupunkikeskustat ry. Den finska föreningen 
startade enligt den svenska modellen och är helt finskspråkig, 
vilket gjorde att valet föll på Sverige. Tyvärr får vi inte tävla om 
att bli ”bästa svenska stadskärna”, så vill Mariehamn tävla om 
att bli ”bästa finska stadskärna” behöver vi gå med i Finland.

Konferens i Visby 
– utsedd till årets stadskärna 2012
Styrgruppen för Ett livskraftigt centrum beslöt att några re-
presentanter för projektet och City Mariehamn skulle besöka 
Svenska Stadskärnors årskonferens i Visby i maj 2013. De som 
deltog var Britt Biskop, centrumledare City Mariehamn; Petri 
Carlsson, stadsstyrelsens ordförande, styrgruppen för City 
Mariehamn; Ewa Danielsson, projektledare Ett livskraftigt 
centrum; Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare Mariehamns stad, 
styrgruppen för Ett livskraftigt centrum; Anncatrin Kytömäki, 
viceordförande och fastighetsägarrepresentant City Mariehamn 
samt Sirkka Wegelius, stadsarkitekt, styrgruppen för City Ma-
riehamn och Ett livskraftigt centrum

Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor rf riktade ett spe-
ciellt välkommen till oss från Åland och uppmanade de övriga 
deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter till oss. Tillsam-
mans med cirka 240 personer med intresse för stadsutveckling 
fick vi ta del av ett digert konferensprogram. Efter två dagar i 
Visby kunde deltagarna konstatera att frågeställningarna för 
städer är liknande och vi har mycket att lära av varandra. Varje 
stad är dock unik och kräver unika lösningar.

Svenska stadskärnors forskarråd presenterade sin Trend-
rapport 2013, vilken visade att de största utmaningarna för 
svenska städer de närmaste tio åren kommer att bli:
1.  Infrastruktur är en nyckelfråga. För små städer gäller det att   
 koppla upp sig mot platser som är större och starkare   
 ekonomiskt.
2.  Avvecklingen av svaga orter.
3.  Segregation och utanförskap. (Både inom staden och mellan  
 kommuner). 
De konstaterade vidare att det är viktigt att öka   
människors kollektiva och individuella självförtroende som   
aktiva medborgare.

Politikernas engagemang 
Politikernas engagemang är helt avgörande för hur en stad 
utvecklas. Så inledde Björn Bergman, vd för föreningen Svenska 
Stadskärnor sitt föredrag i Mariehamn i november 2013. Utta-
landet var egentligen ett citat från hur New York Citys politiskt 
valde borgmästare Michael Bloomberg inledde en konferens för 
stadskärneutveckling hösten 2013. Och att en stadskärna och 
dess själ är avgörande för en stads utveckling och betydelse vet 
vem som helst som besökt Manhattan i New York City. 

Björn Bergman besökte Mariehamn inbjuden av projektet Ett 
livskraftigt centrum i och med att centrumsamverkansplattfor-
men City Mariehamn har blivit medlem i Svenska stadskärnor 
rf.  Björn har erfarenhet från externa köpcentrum, som city-
ledare och av att ha arbetat inom det kommunala. I kombina-
tion med en bakgrund inom marknadsföring har han en stor 
förståelse för komplexiteten i arbetet med att utveckla städer. 
Han konstaterar att samverkan är ett nyckelord i samman-
hanget och en garant för att stadskärnans alla olika funktioner 
och perspektiv blandas. Under de senaste tio åren har en våg 
av stadsutvecklingsprojekt gått genom stora delar av Europa. 
Grundtanken som idag genomsyrar allt fler av dessa projekt är 
att attraktiva städer lockar till sig talangfulla människor som i 
sin tur lockar till sig lönsamma företag. Näringslivet bedömer 
stadskärnans attraktion inför framtida etableringar. 

Övriga föredragshållare
Under projekttiden har vi även haft besök av detaljhandelsex-
perten Anders Blom i maj 2012 och i oktober 2012 av Jerker 
Söderlind, arkitekt som jobbar på Stadsliv AB och City i 
Samverkan Stockholm. Anders Blom föreläste om butikstrender 
och hur butiker måste ligga samlade, vara inbjudande och sälja 
produkter för shoppingtillfället snarare än för ett visst ändamål. 
Jerker Söderlind berättade om hur man kan utveckla stads-
kärnor och han gick även en vandring i staden med projektets 
gatugrupp.

Johan Lindholm och Sirkka Wegelius har även deltagit i Stadens 
dag i Stockholm den 24 oktober 2013, där de fick ta del av 
många intressanta föredrag. Dagen arrangerades av Svenska 
Stadskärnor rf i samarbete med Stockholm City i Samverkan.

Svenska stadskärnors årskonferens i Visby maj 2013.

Anncatrin Kytömäki, Britt Biskop, Terese Flöjt, Sirkka 

Wegelius och Petri Carlsson på plats i Visby.

Terese Flöjt och Britt Biskop lyssnar.

Maria Fors och Jordhi Lindholm från Västerås Citysamverkan i samspråk med Ålands Näringslivs Anders Ekström.
Sara Kemetter och Nina Lindfors. På stadsvandring i Västerås. Jordhi Lindholm, 

Nina Lindfors, Maria Fors, Dan Backman,  
Johan Lindholm, Peter Enberg och Dennis Jansson.

Foto: Ewa Danielsson
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Nu pratar vi med varandra 
På en fråga till styrgruppen för Ett livskraftigt centrum om vad 
som blir största nyttan med projektet blev svaret: ”Nu pratar vi 
med varandra”

Stad, handel och fastighetsägare har hittat en form för att prata 
med varandra, istället för att prata om varandra eller inte prata 
alls med varandra. 

När projektledaren i början av projektprocessen träffade 
arkitekterna Daniel Andersson och Anna Hjerling beskrev de 
Mariehamns centrum ur arkitektonisk synvinkel, ” som att 
husen inte pratar med varandra”. Projektledaren svarade att det 
kanske inte är så konstigt, eftersom ägarna till husen inte heller 
pratar med varandra.

Tänk vad som blir möjligt när husägarna börjar prata med 
varandra och även pratar med sina verksamheter och staden. 
Vi kan få ett attraktivt och livskraftigt centrum.  Ett centrum 
där resultatet av pratet kommer att leda till åtgärder som syns i 
stadsbilden och skapar känslan av att även ”husen pratar med 
varandra”. Ett attraktivt, lönsamt och livskraftigt centrum är 
möjligt!

Ett stort tack till er alla!

Handlingsprogram  
och rekommendationer  
Under projektprocessen med Ett livskraftigt centrum har vi arbetat 
med att åtgärder i Handlingsprogram 2012 ska bli verklighet. 
Vi har byggt upp en samverkansplattform, vi har tagit fram ett 
gatuprogram, vi har utökat öppettider, haft gemensam marknads-
föring och arbetat för att fastighetsägare och staden ska komma 
närmare varandra i frågor gällande bland annat parkeringsnormen. 
Styrgruppen rekommenderar därför fastighetsägare, verksamheter 
och staden att tillsammans genom City Mariehamn arbeta för att de 
föreslagna och ännu inte genomförda åtgärderna blir verklighet. Vi 
rekommenderar även att City Mariehamn vid behov reviderar och 
uppdaterar handlingsprogrammet utifrån dagens förutsättningar. I 
dialog med varandra och med en enad målbild kan vi nå hur långt 
som helst.
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Även Leader Åland är kritiskt

till landskapets förslag till

landsbygdsutvecklingspro-

gram (LBU).
Bland annat är man kritisk

till att anslagen minskar samti-

digt som nya projekt ska ge-

nomföras.

LANTBRUK I Leader Ålands utlå-

tande om landskapets förslag till

landsbygdsutvecklingsprogram

(LBU) 2014–2020 pekar förening-

en på en hel del saker som man

ifrågasätter och vill ändra.

I förslaget framgår att land-

skapsregeringen vill att förenin-

gens verksamhetsområde bred-

das bland annat genom att jord-

brukare också ska kunna söka Le-

aderbidrag. Detta ser Leader som

positivt.
Det man dock inte tycker om är

att jordbrukare favoriseras enligt

förslaget, vilket man skriver ”inte

är förenligt med Leadermetodens

grundtanke”.
Man undrar också hur före-

ningen ska ha råd med ett bred-

dat verksamhetsområde när an-

slagen minskar. Totalt sänks sum-

man med 59.853 euro jämfört

med den pågående programperi-

oden. Det motsvarar en minsk-

ning på 67 procent.
”Leader Åland är mycket oroa-

de över att finansieringen till

tredje sektorn minskar. Den ty-

pen av projekt stärker landsbyg-

den. Små projekt för tredje sek-

torn har stor betydelse för ge-

menskap och olika former av

samarbeten, kulturella aktiviteter

och kompetensutveckling – vilket

är en förutsättning för en levande

landsbygd”, skriver man i sitt utlå-

tande.

Hämmar nytänkande

Leader Åland är också kritiskt till

att flera av stödåtgärderna är de-

taljstyrda i LBU-förslaget. Det

finns flera konkreta förslag på vad

föreningen ska syssla med, vilket

man från föreningens sida anser

hämmar nytänkande och innova-

tion.
Dessutom tror man inte att de

åtgärder som landskapet föreslår

är de högst prioriterade av lokal-

befolkningen.

MATILDA ANDERSSON
matilda.andersson@alandstidningen.ax

tel: 26661

Leader kritiserar LBU-förslaget

Mariehamns stad har listat sex

huvudpunkter i de miljömål

som sträcker sig fram till

2017.
– Nu är det tydligt vem som

är ansvarig och det finns åt-

gärdsförslag på hur man ska

nå målen, säger stadsstyrel-

sens ordförande Petri Carls-

son (M).

MARIEHAMN Stadens miljömål för

åren 2007–2012 är lagda till

handlingarna och man blickar nu

framåt mot en ny period.

Stadens externa miljörevisorer

påtalade att man hade ”rätt

många” mål tidigare och att en

röd tråd saknades. Därför är må-

len för 2013–2017 något mer spe-

cificerade.
– Det är ett förslag framtaget av

förvaltningen och miljökontrol-

len som jobbat mycket med frå-

gan. Nu är det tydligt vem som är

ansvarig och det finns åtgärdsför-

slag på hur man ska nå målen, sä-

ger Petri Carlsson.
Linjen är tydlig, säger han.

– Miljömålen är färre, men am-

bitionen och målsättningen är att

vi ska klara de här målen. De

känns realistiska och tydliga.

Hur följs målen upp politiskt?

– Miljöfrågor är generellt aktuella

och det finns ett genuint och stort

intresse bland flera politiker. Vi

har flera ledamöter i stadsstyrel-

sen som brinner för miljöfrågor.

Vi diskuterar dessutom miljöfrå-

gor relativt ofta och därigenom

kommer det nog regelbundet att

föras på tal.
I samband med bokslutet, som

numera har ett hållbarhetsbok-

slut i sig, listas också en uppfölj-

ning.
Ärendet ska nu upp i fullmäktige.

MALIN HENRIKSSON
malin.henriksson@alandstidningen.ax

tel: 26640

Mer ekologiskt och mindre
utsläpp i stadens miljömål

Minst 50 procent av den mat som serveras i skolor, daghem och inom äldreomsorgen ska vara ekologisk år 2017.
FOTO: EMMA HARALD

STADENS MILJÖMÅL 2013–2017

1Minska koldioxidutsläppen. Stadens övergripande

klimatmål är att stadens utsläpp av växthusgaser per in-

vånare från verksamheter som staden kan kontrollera 2017

är lägre än utsläppen 2002.

2Öka inköpen av miljömärkta varor. Av inköpta varor

ska efter den 31 december 2017 minst 50 procent vara

miljömärkta.

3Öka andelen ekologiska livsmedel. Andelen livsme-

del, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder

och som staden tillhandahåller skola, dagis, äldreomsorg

och så vidare ska efter den 31 december 2017 uppgå till

minst 50 procent.

4Öka inköpen av miljöanpassade tjänster. Av upp-

handlade tjänster ska efter den 31 december 2017

minst 75 procent utföras av företag, som kan redovisa att

de i sin verksamhet tillämpar trovärdiga rutiner för miljö-

styrning.

5Minska utsläppen till vatten. Antalet registrerade

bräddningar av orenat avloppsvatten från stadens av-

loppsledningsnät till Svibyviken och Slemmern får efter den

31 december 2017 vara högst 50 procent av 2012 års ut-

släppsmängder.

6God inomhusmiljö. Stadens samtliga byggnader som

omfattas av kraven på återkommande ventilationskon-

troll ska senast den 31 december 2017 ha en dokumenterat

fungerande ventilation. Av stadens fastigheter ska efter

samma period 100 procent av fastigheterna ha ett gränsvär-

de på maximalt 200 Bq/m3 för radon i bostäder och nya

byggnader samt daghem, skolor och inom äldrevården samt

maximalt 400 Bq/m3 på arbetsplatser.

‰ fakta

Sedan en tid ingår även väkta-

re i Ålands polismyndighet.

Det innebär att polislagen i

Finland har fått skrivas om.

Samtidigt gör man en del

mindre ”tekniska” förändring-

ar i lagen.

LAGSTIFTNING Polislagen är en

blankettlag, och de ändringar

som görs i lagen på Åland är de-

samma som i Finland.

- Det handlar om förändringar

för kommunikationsbrott med

andra straffkriterier, en ny säker-

hetsutredningslag och en del tek-

niska justeringar, säger Hans Se-

lander, lagberedare på landskap-

sregeringen.
Men en justering görs med ud-

den riktad mot Åland.
– Specifikt för vår del är ett om-

nämnande av väktare i lagen, i

och med att polismyndigheten

här nu har tjänstemän anställda

som just väktare. Ändringarna fö-

reskriver att de har rätt att bära

uniform och så vidare, säger han.

Lagen träder i kraft den 1 janu-

ari 2014.

FREDRIK GRANLUND

Åländska väktare ger ny polislag

150.000 euro på tre år. Så

mycket vill Mariehamns
stad satsa i organisationen

City Mariehamn.

MARIEHAMN Det av Ålands

näringsliv ledda EU-projektet

”Ett livskraftigt centrum” av-

slutas vid årsskiftet och har så

här långt bland annat inne-

burit att organisationen City

Mariehamn upprättats.

Styrgruppen, där två perso-

ner från staden är represente-

rade, planerar att jobba vida-

re. Centrumaktörerna bidrar

med 100.000 euro de kom-

mande tre åren och Marie-

hamns stadsstyrelse ställer

sig positiv till ett samarbet-

savtal som innebär att staden

betalar 50.000 euro per år un-

der samma period.
– Ett samarbete mellan

kommun, fastighetsägare och

handlare i centrum är en ab-

solut framgångsfaktor, säger

stadsstyrelsens ordförande

Petri Carlsson (M).

Hämta idéer

Han och representanter från

City Mariehamn har deltagit

vid årskongressen för Sveri-

ges stadskärnor i Visby och

knutit kontakter för vidare ar-

bete.
– Samtliga tre kandidater

till priset som årets stadskär-

na, Örebro, Varberg och Väs-

terås, poängterade vikten av

att man har ett samarbete

och jobbar tillsammans mot

ett mål.
Västerås vann utnämning-

en och i november ska stads-

styrelsen och City Marie-

hamn besöka staden för att få

lära sig mer.
– Där kan vi få bra idéer och

föra en bra dialog med någon

som jobbat med de här frå-

gorna och lyckats bra, säger

Petri Carlsson.
Stadsfullmäktige ska nu ta

ställning till frågan om sa-

marbetsavtalet.

MALIN HENRIKSSON
malin.henriksson@alandstidningen.ax

tel: 26640

Två företagspresentationer

blir det när Ålands aktie-

sparare bjuder in till möte

på tisdag 17 september.

NÄRINGSLIV Nu fortsätter Akti-

espararna sin serie av presen-

tation av åländska företag.

– På träffen den 17 septem-

ber blir det presentation av

Optinova av vd Björn Kalm

och Transmar av ekonomi-

chef Mats Clemes, berättar

aktiespararnas ordförande

Folke Sjölund.
Publiken utlovas även få sig

till livs en allmän aktiemark-

nadsöversikt.
Träffen hålls på Hotell- och

restaurangskolan.

PETTER LOBRÅTEN

Mariehamn
satsar vidare
på centrum

Aktiespararna
bjuder in 
till träff

Under hösten 2013 tog staden det 

viktiga beslutet att fortsatt vara en del 

av den gemensamma centrumsam-

verkansplattformen City Mariehamn. 

I början av 2014 skrev även staden 

under ett treårigt avtal om att fortsätta 

utveckla centrum tillsammans med 

fastighetsägare och verksamheter. 

 Åtgärdsförslag listade i Handlingsprogram 2012  

Utdrag ur Ålandstidningen  

den 9 september 2013.

En tydlig identitet
Mariehamns centrum ska fortsatt ha sin huvudidentitet i 
småstadsarkitektur och maritim miljö. ”Världens minsta 
metropol” kan förslagsvis sammanfatta Mariehamns 
unika position.
• Gatuplansfasader ska ha en arkitektur och design med  
 modernt och gammalt i kontrast. 
• Centrums gaturum ska ännu mer än idag vara  
 ”maritimt” utformade med ”maritima” gatumöbler,   
 skyltar och utsmyckningar.
• Centrum ska ha ett väl underbyggt och kommunicerat  
 varumärke, som profilerar och attraherar boende   
 och besökare. Starka varumärken idag är ”segel” och  
 ”Pommern”.  

Antal våningsplan
HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att ”det nya” 
Magazin-kvarteret, förutsatt att det får butiker eller andra 
besöksintensiva verksamheter i en dominerande del av 
gatuplanet och till någon del även våning 1 tr, ska kunna 
få ha åtta våningsplan. Detta för att ge möjligheter till god 
fastighetsekonomi och därigenom öka möjligheterna att 
få projektet snabbt genomfört.

Projekt
HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att staden upp-
muntrar följande planerade projekt; Zepels, Magazintom-
ten och tomterna i direkt anslutning till Sittkoffsgallerian. 
Det vilar på fastighetsägarna att driva sina egna projekt, 
men också att stötta kollegernas.

Gator och torg
HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att staden i sam-
råd med berörda fastighetsägare gör en allmän översyn 
av möblering, belysning, vegetation, skyltning och annat 
som gör gaturummen trivsamma.  

Väderskydd
HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att staden i 
samråd med berörda fastighetsägare gör en översyn av 
centrums mest centrala stråk med hänsyn till eventu-
ellt väderskydd, som kan vara olika former av partiella 
skärmtak/segel och möjligen någonstans tät inglasning.

Parkering och biltrafik
Arbetsgruppen för HANDLINGSPROGRAM 2012 
föreslår att parkeringsnormen lättas något för bygglov 
avseende butiksfastigheter i centrumkärnan, meddelade 
inom tre år från idag. 

Utbud
HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att centrums 
fastighetsägare rustar upp och utökar sina fastigheter så att 
centrums utbud kan stärkas, dels för större mångfald (fler 
enheter), dels för starkare (större) enheter.

Varumärke  
och marknadsföring
HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att det snarast 
dras igång ett varumärkes- och profileringsarbete för att 
tydliggöra Mariehamns framtida position. Detta sker i 
samarbete med Visit Åland. Inom ramen för centrum-
ledningsorganisationen utarbetas ett kraftfullt, kort- och 
långsiktigt program för marknadsföring, events etc. Gärna 
i form av en affärsplan.

Skötsel
Infrastruktursektorn i samråd med centrumledningsor-
ganisationen  föreslås se över programmet för löpande 
skötsel som underhåll, städning och renhållning. 

Omedelbara åtgärder
Förbättringarna måste synas snabbt. Exempel på kortsik-
tiga, snabbt genomförbara åtgärder: 
• Samordnad uthyrning av lokaler.  
• Aktivare butiksskyltning / förbättrad insyn i butikerna.  
• Fasadprogram med kommersiell profil. 
• Flytta turistinformationen mer centralt.
• Översyn av belysningen (gatumark och skyltfönster). 
• Gemensam marknadsföring
• Öppet till kl 18.
• Snyggare gatupratare. 
• Mer enhetliga kiosker och stånd.
• Införande av en operativ centrumledning. 

Samverkan
Ett lyckat försvar av Mariehamns centrum kan bara ske 
om staden och fastighetsägarna samverkar förtroligt 
vad gäller byggande och investering. Det krävs också att 
staden, fastighetsägarna och verksamhetsidkarna samver-
kar när det kommer till centrumledning samt skötsel och 
underhåll av allmänna rum, fastigheter och lokaler.

Uppföljning
Uppföljning av åtgärdsförslagen i HANDLINGSPRO-
GRAM 2012 och Mariehamns centrums utveckling ska 
göras fortlöpande. Revidering av handlingsprogrammet 
ska göras löpande, åtminstone vart tredje år.

För mer projektinfo,  utredningar, Handlings-program 2012  och Gatuprogram för Mariehamn se  www.centrum.ax

Belysta stjärnträd på julgatan 2013. Ett exempel på projekt som City 
Mariehamn genomfört med samfinansiering mellan fastighetsägare, 
Mariehamns stad och City Mariehamn.



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden
–En investering för framtiden


