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Tervetuloa Hankodentiin! 
Välkomna till Hankodent!

puh./tel. 040 703 8955
Rantakatu/Strandgatan 5 2, Hanko - HANGÖ

· Terapeutisk tandvård · Tandhygien · Implant
· Protetik    Hos oss får du direkt Fpa-ersättning.

· Perushammashoito · Hammaskiven poisto · Implantit
  · Protetiikka  Meillä käytössä Kelan suorakorvausmenetelmä.

OFF9CIELLT 
VÄTTERNRUNDANLÄGER

www.vatternrundan.se

Enervit Sportdryck
Ingredienser apelsinsmak:
Sockerarter (43%) (dextros (28,4%), fruktos 
(17,3%), maltodextrin (2,6%)), Syra (citronsyra), 
Dinatriumfosfat, Apelsinarom, 
Förtjockningsmedel (natriumkarbox-
imetylcellulosa), Magnesiumcitrat, 
Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natriumklorid, 
Klumpförebyggande medel (kiseloxid), Vitamin 
C (L-askorbinsyra), Niacin (nikotinamid), 
Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), 
Riboflavin, Tiaminhydroklorid.

Ingredienser citronsmak:
Sockerarter (43%) (dextros (28,4%), fruktos 
(17,3%), maltodextrin (2,6%)), Syra (citronsyra), 
Dinatrium-fosfat, citronarom, 
Förtjockningsmedel (natriumkar-
boximetylcellulosa), Magnesiumcitrat, 
Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natriumklorid, 
Klumpförebyggande medel (kiseloxid), Vitamin 
C (L-askorbinsyra), Niacin (nikotinamid), 
Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), 
Riboflavin, Tiaminhydroklorid.
Kan innehålla spår av gluten, soja, ägg, sesamfrö, 
mjölk och nötter.

Blåbärssoppa
Ingredienser
Vatten, socker, blåbär, förtjockningsmedel 
(modifie-rad stärkelse och guarkärnmjöl), 
kostfiber från cikoriarot (inulin), syra 
(citronsyra), vitamin C och arom. Innehåller 8% 
blåbär och 8,5% tillsatt socker.

Blandsaft
Ingredienser
Socker, äppeljuice, jordgubbsjuice, druvjuice, 
vatten, fläderbärsjuice, syra (citronsyra). 
Drickfärdig saft innehåller 8,5% fruktjuice från 
koncentrat  
(2% jordgubbsjuice) och 7% tillsatt socker.

Slät bulle
Ingredienser
VETEmjöl, vatten, sirap, rapsolja, jäst, 
VETEgluten, salt, mald kardemumma, 
KORNmalt, vegetabiliskt emulgeringsmedel 
(mono- och diglycerider av fettsyror).

Glutenfritt bröd
Olika fabrikat förekommer - be om innehålls- 
förteckning från funktionär i depå.

Depåmat och dryck 2019
MTB-Vättern, Tjejvättern, Halvvättern & Vätternrundan 100 km

OLETKO KIINNOSTUNUT vuoden 2020
        -pyöräilytapahtumasta

Jos olet, niin ota yhteyttä Team Tamminen p. 0400 873 105 viim. 10.9.

SKYLTNING FRÅN 25:AN OCH 51:AN.OPASTUS TEILTÄ 25 JA 51.

GRUNDSJÖ MARKNAD
  BYAEVENEMANG / KYLÄTAPAHTUMA

sö/su 1.9. kl./klo 13-16 
PAWLIS ÄNG/PAWLIN PELLOLLA

Finnbölevägen/Finnbölentie 9
Till salu i år: trädgårdsprodukter, bakverk, råmjölk, potisgröt m.m. 
Grillkorv, plättar samt kaffe med dopp. NYTT för i år är nyinflyttade 
cirkusläraren som håller workshop där barn och vuxna kan pröva på 

olika cirkusredskap och trix.
Myynissä tänä vuonna: puutarhan antamia, leivonnaisia, ternimaitoa, 

perunapuuroa ym. Grillimakkaraa, lettuja ja kahvia ym. Vuoden uutuutena 
kylään äskettäin muuttanut sirkusopettaja, pitää workshoppia missä lapset 

ja aikuiset voivat kokeilla erilaisia temppuja ja vehkeitä.
Arr./Järj.: Grundsjö bybor/kyläläiset

PIRKKO GRÖNROOS
KRISTINE MIKELSONE
LEENA MINKKINEN
HARRI VAALAS, suukirurgi

TUULA STARCK-SCHREIBER, 
suuhygienisti
Kauppiaankatu 11, Karjaa       (019) 231 033

www.karjaanhammas.fi

ke 4.9. klo 18.30

KARJAAN URHEILUPUISTOSSA liput 8 € ww.bk46.fi

AKADEMI

–

(Raasepori) Karjaalle kä-
velykadun varrelle jo viime 
syksystä suunnitteilla olleen 
uuden kerrostalon rakennus-
työt voidaan viimein aloittaa. 
Alkuperäinen tavoite oli aloit-
taa työt tyhjällä tontilla - joka 
on nykyään pysäköintialuetta 
- jo kevättalvella, mutta 285 
neliömetrin kokoisten liike-
tilojen myynti kesti arvioitua 
pidempään.

Ratkaisu löytyi lopulta 
Karjaan-Pohjan Säästöpank-
kisäätiön ja Aktia pankin so-
pimuksella, joka valmistui 
kuluneella viikolla. Sopimuk-
sesta neuvoteltiin talvesta läh-
tien. Säästöpankkisäätiö on 
päättänyt ostaa uudisraken-
nuksen kahteen kerrokseen 
sijoitettavat liiketilat noin 
850.000 eurolla. Aktia pankki 
menee tiloihin vuokralaiseksi. 
Yksityisomistuksessa olevan, 

pankin käytössä nykyisin ole-
van kiinteistön kohtalo kadun 
toisella puolella jää nähtäväk-
si.

-Aktia otti yhteyttä sää-
tiöön ja esitti ajatuksen, että 
osa sijoituksista voisi olla 
kiinteistöomistusta, ja tästä 
asia lähti etenemään, säätiön 
asiamies Lasse Tallqvist ker-
too. Hän korostaa kyseessä 
olevan sijoitus, ja omaisuu-
desta on saatava tuottoa. Sa-
maa sanoo säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Stefan Muta-
nen.

-Tuotto tulee olemaan hy-
vä, suunnilleen sama kuin 
osakkeista, ja tämä tarkoittaa 
että voimme jatkaa paikallis-
ten toimijoiden tukemista sa-
malla tasolla, Mutanen sanoo. 
Säästöpankkisäätiö on myös 
iso omistaja Aktiassa. Liike-
tilojen hankinta on samalla 

säätiön ensimmäinen kiinteis-
tösijoitus.

Neuvotteluprosessi oli pit-
kä myös siksi, että pankkiala 
on edelleen murroksessa, ja 
Aktian piti miettiä tarkkaan, 
millainen voisi olla tulevai-
suuden pankkikonttori.

Aktian paikallinen myyn-
tijohtaja Magnus Stenman 
on tyytyväinen tulevista hie-
noista ja uusista tiloista, joi-
hin saadaan luotua moderni 
pankki.

-Uskomme Karjaaseen ja 
paikkakunnan tulevaisuuteen. 
Suunnitelmissa onkin tehdä 
tästä Aktian Länsi-Uuden-
maan päätukikohta.  Myynti-
henkilökunnan lisäksi uuteen 
konttoriin sijoitetaan pääkont-
toritoimintoja. Henkilökuntaa 
tulee olemaan sielläkin noin 
parikymmentä, Stenman ker-
too. 

Viivästynyt rakennushanke voidaan aloittaa

Säästöpankkisäätiö ostaa,  
Aktia vuokralle uusiin tiloihin

Sopimus uusista liiketiloista valmistui kuluneella viikolla pitkien neuvottelujen jälkeen. 
Vasemmalta Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiön asiamies Lasse Tallqvist, Aktian myyn-
tijohtaja Magnus Stenman ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Stefan Mutanen.

Aktia pankki myi Karjaan 
pankkikiinteistön yksityisel-
le reilut 10 vuotta sitten, ja 
on ollut sen jälkeen tiloissa 
vuokralla.

Vastapäätä kadun toiselle 

puolelle nousevaan kerrosta-
loon tulee 16 huoneistoa ja 
liiketilaa kahteen kerrokseen.

OPKK:n myyntipäällikkö 
Ralf Lindén kertoo, että osak-
keista on varattu nyt yli puo-

let, ja rakentamisen on määrä 
alkaa syyskuussa. Töiden ar-
vioidaan kestävän noin vuo-
den, joten uuden rakennuksen 
pitäisi valmistua vuoden 2020 
loppupuolella.

Osuuskauppa Varubo-
den-Oslan veroton myynti oli 
vuoden 2019 ensimmäisellä 
puoliskolla 176,3 miljoonaa 
euroa, mikä on 100.000 euroa 
enemmän kuin viime vuonna. 
Marketkauppa on konsernin 
tuloksen kannalta merkittävin 
liiketoiminta-alue.

Yhtiöllä on vireillä 
useampia hankkeita länti-
sellä Uudellamaalla. Kar-
jaan S-marketin korjaus- ja 
uudistustyö alkaa vielä tänä 
syksynä. Myös Tammisaaren 
ABC:n siirto ja autonpesuhal-
lin rakentaminen kadun toi-
selle puolelle aloitetaan yhti-
ön arvion mukaan vielä tämän 
vuoden aikana. 

Hangossa on käynnissä 
Esplanadin kaavakokonai-
suus, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa uuden S-mar-
ketin ja ABC-jakelupisteen 
rakentaminen Hangon kes-
kustaan. Yhtiö on rakentanut 
viimeisen vuoden aikana au-
rinkosähköpaneelit kolmeen 
toimipaikkaansa, joiden jou-

kossa on myös S-market Kar-
jaa ja Pikkalan ABC.

Parempaa  
tulosta haetaan

Varuboden-Osla odottaa 
koko vuoden 2019 tuloksen 
olevan edellisvuoden tasolla. 
Kuluvan vuoden keskeisim-
mät tavoitteet ovat asiakas- ja 
työtyytyväisyyden parantami-
nen, myynnin kasvattaminen, 
päivittäistavarakaupan tulok-
sentekokyvyn varmistaminen 
ja muiden liiketoimintojen 
kannattavuuden parantami-
nen. 

Osuuskaupan marketkau-
pan myynti oli alkuvuonna 
134,5 miljoonaa euroa (+0,8 
%). Tavaratalo- ja erikois-
liikekaupan myynti oli 3,2 
miljoonaa (-5,9 %). Ravitse-
miskaupan myynti oli vain 
0,9 miljoonaa euroa, mikä 
oli peräti -30,8 prosenttia 
vähemmän kuin vuosi sitten. 
Rautakaupassa myynti oli 1,6 
miljoonaa euroa (-5,9 %) sekä 
liikennemyymälä- ja poltto-

nestekaupassa 36,1 miljoonaa 
euroa (-0,8 %).

Konsernin tulos ennen ve-
roja oli vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla neljä miljoonaa, 
kun vuosi sitten tulos oli 0,2 
miljoonaa euroa heikompi.  

Henkilöstökulut olivat 
alkuvuonna 14,7 miljoonaa 
euroa, mikä on 0,4 miljoonaa 
euroa vähemmän kuin viime 
vuonna. 

Henkilökuntaan kuului 
kesäkuun lopussa kesätyön-
tekijät mukaan lukien 1.234 
henkilöä (2018: 1.282). Va-
ruboden-Osia työllistää kesän 
aikana noin 350 kesätyönte-
kijää. Liiketoiminnan muut 
kulut olivat 16,1 miljoonaa 
euroa (2018: 15,5).

7,5 miljoonan 
investoinnit

VBO ilmoittaa jatkaneen-
sa toimipaikkaverkoston ja 
tehokkaiden toimintamallien 
kehittämistä kustannuste-
hokkuuden parantamiseksi. 
Rakenteellisten muutosten 

1 miljoonaa euroa ja maksu-
tapaetua tammi-kesäkuussa 
129.000 euroa.

Varuboden-Oslalla on 56 
toimipaikkaa läntisellä ja itäi-
sellä Uudellamaalla sekä Ah-

venanmaalla. Osuuskaupalla 
on 32 S-market-, Prisma- ja 
Sale-ketjun myymälää. Re-
montointitahti on noin kak-
si-kolme myymälää vuosit-
tain.

Hankkeita Raaseporissa ja Hangossa

Varuboden-Osla teki voittoa neljä miljoonaa
vaikutukset ensimmäisen 
vuosipuoliskon tulokseen 
ovat kuitenkin vähäiset.

Konsernin investoinnit 
käyttöomaisuuteen olivat al-
kuvuonna 7,5 miljoonaa eu-
roa (2018: 12,4). Investoinnit 
kohdistuivat pääosin kiinteis-
töihin sekä kone- ja kalusto-
hankintoihin.

Oma pääoma ja vähem-
mistöosuus taseen loppusum-
masta olivat 66,3 prosenttia, 
kun vastaava luku edellisessä 
tilinpäätöksessä oli 63,6 pro-
senttia.

Asiakasomistajatalouksia 
oli kesäkuun lopussa noin 
68.500. Uusia asiakasomista-
jia liittyi alkuvuoden aikana 
vajaa tuhat. Varuboden-Oslan 
toimialueen talouksista 51,3 
prosenttia on osuuskaupan 
asiakasomistajia. 

Varuboden-Osia maksoi 
asiakkaille ostobonuksia 4, 

(Raasepori) Kiinteis-
tö Oy Raaseporin Palve-
lukoti haluaa vuokrata 
kaupungilta Tammiharjun 
alueelta kaksi tonttia palve-
lukotien rakentamista varten.  
Palvelukodit aiotaan raken-
taa kaupungintalon takana 
olevalle puistoalueelle, josta 
voitaisiin muodostaa kaksi 
rakennuspaikkaa. Kyseinen 
alue on osapuolten mukaan 
ainoa sopiva paikka palvelu-
kodeille.

Kaupunginhallitus ottaa 
kantaa ehdotettuun maan-
vuokrasopimukseen maa-
nantaina. Sen ehdotetaan 
hyväksyvän maanvuokraso-
pimuksen luonnoksen, jonka 
mukaan kaupunki vuokraa 

yhtiölle kaksi tonttia, joiden 
pinta-alat ovat 3.100 ja 4.000 
neliömetriä. Rakennusoikeut-
ta olisi yhteensä 1.900 ker-
rosneliömetriä. Palvelukodit 
rakennettaisiin yhtiön mu-
kaan vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Attendo Oy tulee 
toimimaan palveluntuottajana 
ja Mediset Hoivarakentajat 
Oy rakentaa kohteet. 

”Ainoa tontti”
Palvelukodit oli alunperin 

tarkoitus rakentaa yksityiseltä 
maanomistajalta hankittavalle 
tontille, mutta lupien saanti 
osoittautui haastavaksi. 

Sen jälkeen yhtiö kävi kau-
pungin edustajien kanssa läpi 
kaupungilla tarjottavana ole-

Kaupungintalon takapihalle  
halutaan palvelukoteja

vat tonttivaihtoehdot. Yhtiön 
mukaan ainoaksi tähän käyt-
tötarkoitukseen soveltuvaksi 
osoittautui kaupungintalon 
takana oleva puistoalue.

Lue artikkeli verkkolehdessä / Läs artikeln i nättidningen

https://issuu.com/etela/docs/eun0109_01-20/5



