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DAGENS ROS

$ Dagens ros till Roger
17 oA Tekniset i Karis for
!'omtdnksamheten och

den fina servicen du gav
mina forAldrar 16.12.1 1.

Maria fr,

Donera frimirken
och ridda alba-
trossen
Birdlife Finland samlar in
gamla frimdrken till fcir-
min frir det internatio-
nella projektet Rddda al-
batrossen (Save the Alba-
tross). Nu kringjul satsar
man extra hirt och upp-
manar folk att ldmna in de
frimirken somkommer
med julposten. Pi post-
kontoren i Karis, Ekends
och Pojo finns lidor d[r
man kanlimna in sinafri-
mdrken. Frimiirkena mdLs-
te vara hela frir att Birdli-
fe ska kunna siilja dem vi-
dare frir att fi in pengar till
projektet. Bakom projek-
tet star brittiska The Royal
Society for the Protection
of Birds (RSPB).

Albatrossen [r virldens
storsta flygande figel. En-
ligt RSPB hotas 17 av de
22 arterna av utrotning.
Omkring 80 ooo figlar
uppskattas dci varje ir pi
grund av trilning och fiske
med linglina. Figlarna dy-
ker efter betet och drun-
knar ndr de fastnar i kro-
karna.

Birdlife strdvar efter att
befriimja figelhobbyn och

forskningen samt skyddet
av figlarnas livsmiljd och
naturens mingfald. vn

Vrakfynd utanf6r
Grand Hotel
i Stockholm
Fem farLyg frin 1600-talet
har hittats utanfdr Grand
Hotel i Stockholm. Fynden
har vdckt stor gliidje bland
arkeologerna.

- Vi hoppas nu fi veta
mer om Skeppsholmens
historia. Flmden har gjorts
i en spdnnande miljri, s[-
ger Jim Hanson, inten-
dent vid Sjohistoriska mu-
seet till nyhetsbyr6n TT.
INB

Katt hemma igen -
efter flera ir
En kvinna i Bilsta i svens-
kaUpplandhade i nig-
ra dagar sett en katt stryka
omkring vid bostaden. Ndr
hon pA srindagen tog hand
om katten sAg hon riron-
mirkningen. Djuretvar
hemmahiirande i tralcten
av Norrtdlje, cirka sjuttio
kilometer ddrifrAn - och
hade varit frirsvunnen i tre
och ett halvt ir. rne

. .  . iJTHYRES... '

37 m'z, Bjorknasgatan, genast
ledig. Tel. 044-258 3740.

BT1LAR SfiL3g5-, .

Fiat Punto
Arsm. -96, bes. t i l l  4.6.2012. I
bra skick, snygg. Pris '1 .500 e.
Tel. 041 -499 5297.
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Skotsam rdkfri kvinna soker
liigenhet i EkenEis, etta el.
tvAa. Tel. 046-595 71 85.

F6RLORAT

Nvcklar 18.12 i  Ekenas centr.
Sv.t.d.bl.k. m. "Nycklar ' ' .
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INGA PENSIONARER Tf
ordnar allsangstillf?illen med
spelman p6 Servicehuset
tisdagar kl. 1 4.45-1 5.45
enligt foljande: 20.12. Kom
med och sjung! Se VN 8.9.

ANSTALLS

Tack!
Jag dir glad och
tacksam till er alla
som kom ihAg mig.

Rea Karlberg
it

1l

DIVERSE

EIF fotbolls$ektion & EIF-Genter rl
KALENDERLOTTERI 2011
20,12i Kaffekokare Philios
1 654, M-Janne ktipkort 1 364,
Kermansavi ugnsform 3 | 593,

3 kg 1976, Elmo Sport
Ekenes kiipkort 1326

Tack till er alla som
gjorde min dag
pA Smultronstiillet
16.12 t i l l  ett  vackert
mlnne' 

Rea

Hangii stad

En befattning som

biblioteksfunktion iir
vid Hangd stadsbibliotek lediganslis att stikas.

Kompetenskrav tir liiroanstalts- eller yrkesexamen, i vilket in-
gir eller diirut<iver har avlagts minst 20 studieveckor omfat-
tande iimnes- och 1'rkesstudier inom biblioteks- och informa-
tionsbranschen eller kompetens enligt biblioteksftirordningens
6 $ och goda muntliga kunskaper i bide finska och svenska.
Vi,uppskattar goda kundbetjiiningsegenskaper och fdrm6ga till
viixelverkan di arbetets tyngdpunkt ligger i kundbetjiining.

L<in enligt AKTA. Prcivotid iir 4 minader. Den som viiljs till
tjiinsten skall fiire tilltriidandet ftirete ett godtagbart liikarintyg
river sitt hiilsotillstind. Tjiinsten besiitts fr.o.m. 1.2.2012.

Ansrikningstiden slutar 12.L2012 kl. 16. Ansdkningar, vilka
inte returneras, jiimte studie-, spr6k- och arbetsintyg, riktas till
n?imnden fdr kultur- och medborgarverksamhet och skickas
till Hangci bibliotek, Merja Kukkonen, Berggatan 3-5, 10900
Ilangii ellcr pcr e-post rncrja.kukkoncn@hanko.fi
' l i l l i tggsuppgil icr gcs lv hrbl iolckschcf '  Mcrla Kukkonen, 040
l l9l 070, rt tcr i i r ,kukkotrcrrkrrhanko.f i  och bibl iotckarie Ulla
Kurvisto. 040 1.159 Jl l l l .  ul l t ,korvistokrl lrarrko.f i

SVENSKA
FINLANDSFRIVILLIGAS

MINNESFONBNINC
framfar sitt oarma tac{titf

ltangut[s l(Tigxteterann r.J

far att frjatp sd att adra veteraner futnfe dterse
I{angci 70 dr efter att fe stritrit

fAr,t'in knfs frtfiet oc fi .9'ue riges rira.
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