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VASTRANYLAND

Donerafrimirken
och ridda alba-

trossen
Birdlife Finland samlarin
gamla frimdrken till fcirmin frir det internationella projektet Rdddaalbatrossen (Savethe Albatross).Nu kringjul satsar
man extra hirt och uppmanar folk att ldmna in de
frimirken somkommer
medjulposten.Pi postkontoren i Karis, Ekends
och Pojo finns lidor d[r
man kanlimna in sinafrimdrken. Frimiirkena mdLste vara hela frir att Birdlife skakunna siilja dem vidare frir att fi in pengar till
projektet. Bakom projektet star brittiska The Royal
Societyfor the Protection
of Birds (RSPB).
Albatrossen [r virldens
storsta flygandefigel. Enligt RSPBhotas 17 av de
22 arterna av utrotning.
Omkring 80 ooo figlar
uppskattas dcivarje ir pi
grund av trilning och fiske
med linglina. Figlarna dyker efter betet och drunknar ndr de fastnar i krokarna.
Birdlife strdvar efter att
befriimja figelhobbyn och

forskningen samt skyddet
av figlarnas livsmiljd och
naturens mingfald. vn

Vrakfyndutanf6r
GrandHotel
i Stockholm
Fem farLygfrin 1600-talet
har hittats utanfdr Grand
Hotel i Stockholm. Fynden
har vdckt stor gliidje bland
arkeologerna.
- Vi hoppasnu fi veta
mer om Skeppsholmens
historia. Flmden har gjorts
i en spdnnandemiljri, s[ger Jim Hanson, intendent vid Sjohistoriska museettill nyhetsbyr6n TT.
INB

Katt hemmaigenefter flera ir
En kvinna i Bilsta i svenskaUpplandhade i nigra dagarsett en katt stryka
omkring vid bostaden.Ndr
hon pA srindagentog hand
om katten sAghon rironmirkningen. Djuretvar
hemmahiirande i tralcten
av Norrtdlje, cirka sjuttio
kilometer ddrifrAn - och
hade varit frirsvunnen i tre
och ett halvt ir. rne
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DAGENS ROS
$ Dagensros till Roger
17 oA Tekniset i Karis for
!'omtdnksamheten och
den fina servicendu gav
minaforAldrar16.12.1
1.
Maria fr,
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.iJTHYRES...

genast
37 m'z,Bjorknasgatan,
ledig.Tel.044-2583740.
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Nvcklar18.12i Ekenascentr.
Sv.t.d.bl.k.
m. "Nycklar''.
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Fiat-96,
Punto

INGA PENSIONARERTf
ordnarallsangstillf?illen
med
spelmanp6 Servicehuset
tisdagarkl. 14.45-15.45
enligtfoljande:20.12.Kom
med och sjung!Se VN 8.9.
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Arsm.
bes.till 4.6.2012.
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bra skick,snygg.Pris .500 e.
Tel.041-499 5297.
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& EIF-Genter
KALENDERLOTTERI
2011
20,12iKaffekokare
Philios
1654,M-Jannektipkort1364,
Kermansavi
ugnsform3 | 593,

3 kg1976,ElmoSport

VASTRANYLAND' Ekenes
kiipkort1326
Wl,VW.Vastranyland.fl

ANSTALLS

..I:]'
: :,,oNSKAS.HVRA].
Skotsam rdkfri kvinna soker
liigenhet i EkenEis,etta el.
tvAa.Tel.046-5957185.

Hangii stad
En befattning som

biblioteksfunktion iir
Tacktill er alla som
gjorde min dag
pA Smultronstiillet
16.12till ett vackert
mlnne'
Rea

Tack!
Jag dirglad och
tacksamtill er alla
som kom ihAgmig.
Rea Karlberg

SVENSKA
FINLANDSFRIVILLIGAS
MINNESFONBNINC
framfar sitt oarmatac{titf
ltangut[s l(Tigxteterannr.J
futnfedterse
far att frjatpsdatt adraveteraner
I{angci70dr efteratt fe stritrit
rigesrira.
fAr,t'inknfs frtfiet ocfi .9'ue
( irl ( irrrtrr lolurru

vid Hangd stadsbiblioteklediganslis att stikas.
Kompetenskravtir liiroanstalts-eller yrkesexamen,i vilket ingir eller diirut<iver har avlagts minst 20 studieveckor omfattande iimnes- och 1'rkesstudierinom biblioteks- och informationsbranscheneller kompetensenligt biblioteksftirordningens
6 $ och goda muntliga kunskaperi bide finska och svenska.
och fdrm6gatill
Vi,uppskattargodakundbetjiiningsegenskaper
viixelverkan di arbetetstyngdpunkt ligger i kundbetjiining.
L<in enligt AKTA. Prcivotidiir 4 minader. Den som viiljs till
tjiinsten skall fiire tilltriidandet ftirete ett godtagbart liikarintyg
river sitt hiilsotillstind. Tjiinstenbesiittsfr.o.m. 1.2.2012.
Ansrikningstidenslutar 12.L2012 kl. 16. Ansdkningar,vilka
inte returneras,jiimte studie-,spr6k-och arbetsintyg,riktas till
n?imndenfdr kultur- och medborgarverksamhetoch skickas
till Hangcibibliotek,Merja Kukkonen,Berggatan3-5, 10900
Ilangii ellcr pcr e-postrncrja.kukkoncn@hanko.fi
'lillitggsuppgilicr
gcslv hrbliolckschcf'
Mcrla Kukkonen,040
ll9l 070, rttcriir,kukkotrcrrkrrhanko.fi
och bibliotckarieUlla
Kurvisto.040 1.159
Jllll.ullt,korvistokrllrarrko.fi
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