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tur och kämpaglöd. VIFK:s 
fotbollsspelare var trötta, men  
de gav aldrig upp. I slutminuterna 
kom kvitteringen.  Sidan 6

rapakung. Härmäföraren Ville 
Sissala var klart överlägsen på 
v armans rallyt som avgjordes  
på Måtasberget i Jeppo i går.  Sidan 8

nålstIck. På Jim Varpulas rygg 
växer en stor skalle sakta fram  
under tatuerare n Robin Kodials  
stadiga hand. Sidan 2

NiNa Dahlbäck

 1 ”Tuff höst väntar lärarna i 
Vasaskolor.”

”Staden ska ha bort 100 
anställda varje år.”

”Vikariestopp sätter käppar 
i hjulen för skolidrotten.”

”Sparkrav oroar lärarna.”

de senaste månadernas 
nyhetsrubriker talar sitt 
tydliga språk. Det blir en tuff 
höst för Vasaborna. Å ena 
sidan hävdar politikerna och 
tjänstemännen att Vasa inte 
är en kriskommun, åtmins-
tone inte i jämförelse med 
många andra kommuner. Och 
så är det säkert, alla siffror 
lyser inte alarmröda. Å andra 
sidan kan ingen blunda för 
dystra fakta: Enligt de senaste 
prognoserna borde staden 
spara 15 miljoner euro i år. 
Det är fem miljoner mer än 
vad ledningen hade räknat 
med. Stadsstyrelsens ord-
förande, samlingspartisten 
Seppo Rapo och SFP:aren 
Lars-Erik Wägar, som leder 
allmänna sektionen, utesluter 
inte permitteringar (Vbl, 11.9). 
Det vikarie- och rekryte-
ringsstopp som fullmäktige 
godkänt biter inte tillräckligt 
djupt och vasst.  

I teorin är permitteringar 
ett lockande alternativ, ett 
till synes effektivt sätt att 
snabbt spara stora summor. 
Per mittera stadens anställda 
i fem dagar och spara lika 
många miljoner. Vips, så var 
det fixat! 

Problemet är bara att 
teorin, omsatt i praktiken, 
brukar visa sig vara en 
dyrköpt erfarenhet. Permit-
teringar drabbar de ”mjuka” 
sektorerna – som skolan och 
vården – oskäligt hårt. Redan 
nu signalerar stadens lärare 
att vikariestoppet urholkar 
kvaliteten på undervisningen. 
Fram till årets slut är det till 
exempel förbjudet att plocka 
in vikarier för korta ledigheter 
på 1–3 dagar. 

 
samtidigt, ett annat budskap 
och ett annat scenario: I 
bästa fall kan Vasaregionen 
ha drygt 140 000 invånare 
2040 (att jämföra med dagens 
112 000). Målsättningen utgör 
det så kallade optimistiska 
alternativet i den struktur-
modell som Vasa just nu 
mejslar fram tillsammans med 
Österbottens förbund och 
grannarna Korsnäs, Malax, 
Korsholm, Laihela, Storkyro 
och Vörå. Liknande ton-
gångar, med fokus på tillväxt 
och välfärd, hittar läsaren i 
stadens uppdaterade strategi.  

Under de senaste sju 
åren har befolkningen i 
regionen ökat med drygt 800 

personer per år. För att nå 
140 000-strecket krävs drygt 
1 000 nya invånare varje år. 

Det är knappast ett utopis-
tiskt mål. Vasaregionen har 
många styrkor. Energiklustret, 
och de jobb som skapas inom 
det, är förstås det främsta 
dragplåstret när det gäller att 
locka nya invånare. 

Konsulten Eero Holstila, 
som är involverad i ett 
utveck lingsprojekt på 
Kommun förbundet, har lyft 
fram några faktorer som gör 
en stad attraktiv och livs-
kraftig. Den som vill växa 
måste dra till sig företag och 
mänskligt kapital (konsulten 
kallar kapitalet för fiffigt folk). 
Så självklart att det nästan 
blir banalt. 

Men fiffigt folk låter sig 
inte hänföras av ambitiösa 
dokument. De vill ha jobb, 
en f ungerande hälsovård, bra 
skolor, vettiga fritidssyssel-
sättningar, ett brett kultur-
utbud... Det vill säga allt det 
som en sparande stad ofta 
väljer att pruta på.

 
permitteringar och rekry-
teringsstopp är kortsiktiga 
lösningar på ett akut problem. 
Ändå undergräver de det 
långsiktiga målet. 

Dilemmat är detsamma i de 
flesta kommuner. Den som 
sparar smart vinner i längden. 
Frågan är om det verkligen 
är smart att spara på fram-
tiden. Vilken stad vågar bryta 
mönstret och skona skolan? 
Vasa? 

Fiffigt folk låter sig 
inte luras så lätt 

med andra ord: 
Bra skolor och dito 
vård är A och O för 
den som vill växa. 
Vikariestoppet rim-
mar illa med Vasas 
ambitioner.

Vikariestoppet krånglar till var-
dagen på skolorna i Vasa. Det 
är ingen pr-vinst när regionen 
försöker locka nya invånare. 
 Foto: MIKael NybacKa

spara och satsa. Vasa drar i nödbromsen 
samtidigt som staden försöker hålla skenet 
uppe. Politikerna målar upp bilden av en 
stark region som vill locka ”fiffigt folk”. Men:

Hon gråter över sin 6-åriga styvdotter som dödades i en flygattack dagen innan. Foto: aNdReaS StåHl

Blodigt krig katastrof för civila i sudan
nuBaBergen, sudan. Kvinnan fäller tyst sina tårar. Hon sörjer sin styvdotter Nashreen, 6 år. Nashreen dödades dagen innan  
i en av den sudanska regimens flygattacker. två år av blodigt krig i södra Sudan har nu blivit en humanitär katastrof.  
100 000 människor beräknas ha flytt undan våldet upp i bergen. där bor de i grottor utan någonting att leva av. SiDOrnA 16–17

artIkel: då farfar satte ryssarna på plats
kolumnen: den fina kusinen
Insändare: om det sannsvenska SFP

OpiniOn, SiDAn 13

VCS stoppade värmefilt  
efter svår brännskada
marita Bagge
Vörå. När Ann-Mari Andrejeff- 
Hahka vaknade upp efter en 
axeloperation på Vasa central-
sjukhus hade hon lika ont i f oten 
som i axeln. Hennes h ögra ben 
var rött från knä ner till fote n. 

Den självuppvärmande e n-

gångsfilt som använts under 
operationen hade orsakat en 
djup andra gradens brännskada 
på hennes ben. 

Filten, som värms till 52 
g rader, har efter brännskadan 
stoppats på avdelningarna på 
Vasa centralsjukhus. 

Värmefilten är utvecklad 
för att förhindra hypotermi 
och ska användas främst inom 
a mbulans, räddningstjänst och 
försvar. 

Men den marknadsförs också 
till förlossnings avdelningar, 
kirurgiska avdelningar, ålder-

domshem och fysikaliska inrätt-
ningar. 

För Ann-Mari Andrejeff- 
Hahka blev det 43 besök på 
hälso vårdscentralen och sår-
vårds polikliniken innan skadan 
börjar vara läkt.

SiDAn 3

sofie Furu
Vasa. Sedan Bjarne Hammar-
ström var 19 år har FBK-huset 
i Dragnäsbäck varit som ett 
andra hem. Vad fick honom att 
fastna för det här?

– Gemenskapen, och så finns 
det lite spänning i det hela. 
Kommer ett larm ska det fort 

börja hända saker, säger han.
Men Bjarne Hammarström 

har också hunnit med mycket 
annat. Ett eget företag i tryckeri-
branschen, Stundars hant-
verkar gille, krigsveteranmuseet, 
uppdrag som klassfarfar...

– Du ska inte sitta still och låta 
livet gå, säger han.  SiDAn 11

han trivs med liv och rörelse

denise lindell
JakoBstad. Luna familjecen-
ters planer på att starta ett ut-
rednings- och krishem för barn 
under 18 år har föranlett över 
50 Kyrko strandsbor att skriva 
unde r en protest.

Tomas Kjellman är närmaste 
granne och en av initiativtagar-
na till protestlistan.

– Ett troligt scenario är att 
kompisar av alla de slag dras dit 

liksom barnens föräldrar efte r 
att de druckit sig fulla, säger 
Kjellman.

Från Luna familjecenters sida 
har man utan framgång försökt 
få grannarnas samtycke.

– Det ena huvudlösa ryktet 
efte r det andra florerar trots att 
vi flera gånger försökt ge korrekt 
information om vår verksam-
het, säger vårdansvarige enhets-
chefen Björn Holm. SiDAn 5

Grannar fruktar 
hus för barn i kris

 Foto: lINuS lINdHolM  Foto: MIKael NybacKa

kim Varstala
BJörkö. Lassi Varstala skärper blicken och siktar 
kameralinsen mot en rar svamp i Svedjehamn. 

Han deltar i de nationella svampdagarna som 
nu för första gången uppmärksammas även i Vasa-
regionen.

De svampar som samlas in under helgen visas 
i dag på Lepikko lägergård i Alskat. Där kan alla 
i ntresserade bekanta sig med skörden. SiDAn 2

med svampar i fokus
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Ditt inköpsställe
NYKARLEBY Frillmossav. 2  ✆ 7817450
KORSNÄS Strandv. 4131 ✆ 2827700

MOTOR- OCH RÖJSÅGAR 
SAMT LÖVBLÅSARE

från oss!

STIHL ÄVEN VIA OSS:
PALVIS SMÅMASKINSERVICE ✆ 050-554 7900 

Handelsespl. 14, VASA. Tel. (06) 319 3900
Må-fre 10-19, lö 10-16, sö 12-16

Vi betjänar 
12-16

LI-NING
Lätta löparjackor

3990
€

Vi betjänar LI-NING

JUBILEUM!30 års

(69,95€)

• framställning av nya helproteser
• påfyllningar och reparationer  
  medan ni väntar
• översyn av protes samt råd-
  givning gratis
• garantiarbete!  
• www.alueenhammas.fi 

Tidsbeställning:
VASA, Handelsespl. 20 B. 
Tfn 06-312 1233
MALAX, Köpingsvägen 10. 
Tfn 06-347 8080

TANDPROTESER 
från specialtandtekniker

✃

DÖRRAR OCH FÖNSTER

Tel. 722 5106, fax 722 5216,
mobil 040-529 2106

www.kovjokisnickeri.fi

För renoveringar och nybyggen

- även icke standardmått
- ytterdörrar och balkongdörrar
- garagedörrar och 
 mellandörrar
- försäljning av värmeglas och
 fönster
- färdigt monterade
- övriga snickeriarbeten

På apotek 
som deltar i 
kampanjen.

200 tabl.

-15%

Säsongöppning på
SeniorpunktenSeniorpunktenSeniorpunkten
Torsdag  26. 9 kl.14-17
dansar vi mogendans till

Duo Music Makers
rytmiska takter!

Alla Välkomna!

Torsdag 31.10 kl.14-16.45 fortsätter vi 
”dansen” tillsammans med Smedarna.
Välkomna till Seniorernas dansställe!

Niklasvägen 1 Smedsby


