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Näringslivet säger ja till EU men

rynkar jjannan inför den skattegräns
mellan Åland och riket som uppstår vid

ett åländskt medlemskap.
Det framkom tydligt vid den stora

näringslivsdebatten i går.
Vin i matbutikerna, ”handelsambassa-
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Se sidorna 6-7!loma 6-7!

Hos Gunvor
blommar

broderiglädjen

Nu är det inne igen att sitta och brodera.

- Roligt är det att unga flickor börjat brodera,
tycker unvor Skogberg som driver affären Svalan.
Hon har sadlat om, från att ha varit bokföringschef
hos Birka till affärsägare .

Hon broderar gärna gamla åländska mönster om

hon hittar sådana, fåglar är ett annat favoritmotiv.
Se sidorna 10-11!

Bekymrad transportör. Transmars
verklighet 1.1 1995. Ett dokument med
klareringen. (Foto: Daniel Eriksson)

VD Kjell Clemes fruktar de gränsformaliteter som kan bli
54 punkter väntar om inte myndigheterna lyckas förenkla

dör” till Mälardalen och behovet av

bättre information i riket togs upp.

FS-representanten i panelen tror att

Åland kan få avvikande moms på varor -

alltså billigare varor i butikerna - redan

nästa år.

Se sid 4-5!

Affärer

Jonnie får
flankstöd

av köpmän
Centrumvär-| y’"’ 'V I

den Jonnie / V
Listherby I I
måste få fort-r I
sätta -sitt ar-| IftU I
bete, eftersom

stor del av ti- ■»
den hittills ■ I
gått åt att

~

skapa förut-

sättningar for IBMMnr ■

detta. Det framhåller värdens

referensgrupp, och vill att

stadsfullmäktige upptar pen-

gar för verksamheten även i

nästa års budget. Se sidan 21!

Knipgryta
som sköter

sig själv
■ Matvrån i dagti-
ger tips om enßufc'.w_
lättlagad Wwdt
knipgryta. "*»

Den tillagas —Äts,'
lergryta och

sköter

själv i ugnen, ga
Mat i lergryta
behåller sin

naturliga I
arom och tar också åt sig av

kryddorna lättare eftersom
ingenting kokar bort.

Se sidan 17!

”Inte bara

för tanterf

Många timmar. Gun-
vor Skogberg broderar
här en duk enligt dokto-
rinnan Janssons möns-

ter. 60 broderitimmar
tar det innan duken är

klar men då har man

också en stilig festduk
att använda. (Foto:
Inga-Britt Wiktorsson)




