
17TORSDAGEN DEN 7 AUGUSTI 2008 NYHETER

P R E S E N T E R A R :

L
E

F
O

R
MGRATIS

UPPLEV VILDA DELFINER 
Se vilda delfiner och möten mellan djur och
människor på djurens villkor, på bioduk i stora 
simhallen. Lyssna på musik och upplev känslan
av att simma med vilda djur samtidigt som du
själv badar i bassängen eller sitter på läktaren.

GRATIS
Fritt inträde till konsert, föreläsningar, prova-
på med instruktörer, aktiviteter för barn och att
se delfinfilm från läktare i simhallen. Du som 
vill simma i Mariebads bassänger betalar ordina-
rie inträde. Läs mer på www.savetheplanet.ax.

M A R I E H A M N S  T R Y C K E R I  A B

TÄLTFIXARNA

Hotel Elvira

SPONSORER: SAMARBETSPARTNERS:

PROVA-PÅ – LÖRDAG OCH SÖNDAG
12.00................................................... Fridykning
12.00............................................Dyka med tuber
14.00................................................ Paddla kajak
15.00.....................................................Kite-surfa

FÖRELÄSNINGSTÄLTET – LÖRDAG
14.00................ Möten med vilda delfiner på Hawaii,

Lena Landén
15.00.......................... Original Play – Jennie Elevall

FÖRELÄSNINGSTÄLTET – SÖNDAG
14.00....... Möten med vilda marina djur, Nilla Nielsen
15.00................. Möte med den vilda delfinen Flipper

i Norge, Magnus Åkerlind
16.00.....................Kajakpaddling i Nya Zeeland och 

möten med djurliv till havs, Per Sidbäck

KONSERT LÖRDAG
16.30.............Konsert med Nilla Nielsen i simhallen. 

Fritt inträde!

ANBUD�

En ordinarie 
befattning som

Serviceman 
Till arbetsuppgifterna 
hör sysslor inom kom-
munens tekniska avdel-
ning, främst underhåll 
av parkområden.

För befattningen krävs 
lämplig examen på 
gymnasienivå.

Lön enligt punkt I i 
kommunens lönesätt-
ningssystem för tek-
niska sektorn.

Tillträde till befattning-
en, som besätts med en 
prövotid om 6 månader, 
sker enligt överens-
kommelse.

Tjänsteansökan med 
meritförteckning in-
lämnas senast den 22 
augusti 2008 kl 15.00 
till byggnadstekniska 
nämnden i Jomala 
kommun, PB 2, 22151 
Jomala.

Frågor om befattning-
en besvaras av tek-
niska chefen, Michael 
Lindbäck, tel 329 10.

Byggnadstekniska
nämnden

Förslag till tomtindelning för:

- tomterna Klinten-14-7, 
8 och 9 (bildas av delar av 
Jönsasgården 2:53 i Dal-
karby by)

- tomterna Klinten-22-1, 
2 och 3 (bildas av delar av 
Jönsasgården 2:53 i Dal-
karby by och del av Klintens 
gatuområde 16K)

är under tiden 8.8.2008-
25.8.2008 framlagt för påse-
ende på Tekniska verken/
kansliet, Elverksgatan1.

Eventuella anmärkningar 
mot förslaget bör inom 
ovannämnda tid lämnas in 
till Tekniska chefen, Elverks-
gatan 1, 22100 Mariehamn.

Mariehamn den 6.8.2008
Tekniska chefen

Tomtindelning

www.mariehamn.ax

lediganslår följande 
tjänst att sökas senast 
fre 22.8 2008 kl. 15.00

sjukskötare 
med aktuell placering 
på öron-, näs- och hals-
polikliniken.

Kompetenskrav enligt 
reglemente och lön 
enligt avtal.

Tillträde enligt över-
enskommelse.

Ansökan riktas till vik. 
överskötare Solveig 
Carlsson som också 
ger närmare upplys-
ningar, tel. 018-535 324 
eller e-post: solveig.
carlsson@ahs.ax.

Ålands hälso- och 
sjukvård
Överskötarkansli
PB-1055 
AX-22 111 Mariehamn

 Offertförfrågan - förlängd anbudstid
Ålands landskapsregering meddelar att inläm-

ningstiden för offerter enligt nedanstående 
beskrivning förlängs till 25.8.2008 kl. 16.15 och att 
redan inlämnade anbud beaktas utan upprepning.

 Ålands landskapsregering inbegär offerter  på 
arrangemang för 

studerandelunch
för högskolestuderande på Åland från och med 

höstterminen 2008 eller från början av 2009. 

Offertförfrågan utgår från en jämförande utredning 
av lunchförmånerna för högskolestuderande på 
Åland med motsvarande i riket. I utredningen, som 
kan hämtas på adressen www.regeringen.ax eller 
rekvireras från landskapsregeringens registratur, 
preciseras ett förfrågningsunderlag under avsnittet 
Åtgärd 1, sid 5(6). 

Denna öppna offertförfrågan riktar sig till lunch-
restauranger i Mariehamn och andra som kan 
erbjuda konkurrenskraftiga luncharrangemang för 
högskolestuderande i enlighet med förfrågnings-
underlaget.

Offerterna bör inlämnas i slutet kuvert märkt 
”lunchoffert” till Ålands landskapsregerings 
registratur, PB 1060, 22 111 Mariehamn och vara 
registraturen tillhanda senast 25.8.2008 kl. 16.15.

Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att 
utgående från inkomna anbud föra närmare under-
handlingar med någon eller flera av anbudsgivarna 
om olika realistiska lösningar av luncharrange-
mangen.

Kontaktperson: byråchef Gösta Helander, 
e-post gosta.helander@regeringen.ax  eller telefon 
0457 34 31 377.

Mariehamn, den 5 augusti 2008

Den 20-21 september samlas 
de fi nlandssvenska landsbygds-
aktörerna till sin tionde lands-
bygdsriksdag. Landsbygds-
riksdagen sammanträder 
vartannat år. Arrangör är 
Svensk byaservice och i år är 
det Ålands bildningsförbund 
som är samarbetspartner. 

Förutom möten i Marie-
hamn har landsbygdsriksda-
gen ett besök på skördefesten 
vid Ålands landsbygdscentrum 
inplanerat.

Under lördagen kommer 
landsbygdens framtid i Nor-
den att granskas ur olika 
synvinklar. Experter som 
agronom Henrik Ingo, pro-
fessor Janken Myrdal och
professor Erland Eklund
kommer att tala om fram-
tiden utifrån den historiska 
synvinkeln, ett sociologiskt 
perspektiv och vårt behov av 
energi och mat.

En panel bestående av re-
presentanter för de nordiska 
byarörelserna diskuterar ock-
så framtiden med landsbygds-
riksdagen. Under söndagen 
är det Åland som är tema för 
diskussionen.

Anmälningar görs på www.
bya.net

ANNIKA KULLMAN

Landsbygdsriksdag arrangeras på Åland

Mikael Erickson.

När fi nlandssvensk lands-
bygdsriksdag för första 
gången håller möte på 
Åland kommer teman som 
”Landsbygdens framtid 
i Norden” och ”Åland är 
fantastiskt” att diskuteras.

Ring och tipsa!
0457-313 4444


