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SPALTEN / Emma Harald
”Tolv sorters lök”

LEDARE / Harriet Tuominen
”Våga satsa med vinden i ryggen”

FAMILJEN

Auktoriserad Sony-butik på ÅlandAuktoriserad Sony-butik på Åland
SONYBUTIKENSONYBUTIKEN

SKARPANSVÄGEN 27 TEL. 15 822 SKARPANSVÄGEN 27 TEL. 15 822 ÖPPET: måndag - fredag 10-17ÖPPET: måndag - fredag 10-17

GOOGLE TV - ÄNNU SMARTARE TV FRÅN SONY!
Titta på fler än 700 000 filmer och tv-serier på ett och samma ställe.
Google TV samlar ditt favoritinnehåll från appar och prenumerationer och 
sorterar dem. Att söka är enkelt – fråga bara Google.
Röststyrning: Säg bara ”Ok Google, hitta actionfilmer” för att söka bland alla 
dina favoritappar.
Utforska nya filmer och tv-program med förslag baserade på vad du tittat 
på tidigare och dina intressen. Du kan även lägga till saker i din lista direkt från 
telefonen, så att dina rekommendationer alltid är aktuella.
Med Google Play får du över 7000 appar och spel.

SONY STEREO
MED BLUETOOTH 139,-139,-

NYHETER Mariehamns Energi 
meddelar i annonser idag att 
man höjer elavgiften med 120 
procent från första oktober. Det 
innebär en höjning av den ge-
nomsnittliga månadsfakturan 

för en lägenhet med 43 procent 
och för en villakund beräknas 
höjningen bli 57,8 procent.

– Det kommer att bli problem 
för många av våra kunder det 
här, säger tillförordnade vd 

Torsten Fredriksson till Nyan.
Även Ålands Elandelslag avi-

serar om väsentligt högre pri-
ser, men väntar att gå ut med 
siffrorna till nästa vecka.

– Det vi ser nu är så exceptio-

nellt att det är svårt att hitta ord 
för det. Det finns inget i histori-
en vi kan jämföra med, säger vd 
David Karlsson till Nyan.
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Elavgift i Mariehamn
höjs med 120 procent

Elprischockerna når Åland:

SID 12–13

Sommarstugorna 
som blir frimärken

Clas Rosenblad och hans lagkamrater Gun-Britt Bonnebier och Britt-Marie Rosenblad hamnade på andraplats i Svenska pensionärsförbun-
dets boulemästerskap där 87 lag med totalt 261 spelare deltog. FOTO: JONAS EDSVIK
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KULTUR & NÖJE

SPORT

SID 14

Spelarbortfall  
oroar IFK
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”Ecce Homo  
betydde mycket  
för många”

NYHETER
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Landskapets
besked i går: 
överklagar
elhybriddom


