dor och jord. Odtaren får sjätv
ordna me"d f rön, plantor och

Gutd titt Maria
och Carotina

redskap.

e Maria Olofsson, andra generationen i famiLjeföretag et

Olofsson BiL AB, fick ta emot
utmärkelsen Arets företagare, och Carotina Sundb'erg,
Frozzypack AB, fick Priset
som Årets nYföretagare På
GuLdgalan vid N äringslivets
dag i april.

ffien btomstertid
ffiu

komrnel'..,

s SvavetguL höfjäriL har
inspirerat kommunens " Park
och natur" vid valet av sommarbtommor. Årets blommor
går därmed i vitt, Ljusgutt och
rostrött. Bland sommarblommorna finns bLand annat den
vita kärl,eksl,i Ljan Agapanthus,
men också mattor av hon u ngsdoftande strand krassi ng

Håil.

e I höst inteds dialogen
NYFIKEN PARK - Brandbergsparken!
MARJAANA LEHMONEN NILSSON:

Gastankstation
invigd

l,a-nde skickar

in fotografier På

Tyresåns sjöar, åar e[[er bäckar'

Katvfiärden där TYresåns
r'lnner ut i östersjön. Låis mer
på tyresan.se

el.[.er

c Haninges första tankstäLLe
för fordonsgas invigdes tidigare i juni. Gastankstationen

finns på OKQ8, NYnäsvägen
23 och bLir därmed det första
gastankstäLl,et längs väg 73.

Ett Haninge
fön aLLa
r Var med och 9ör'Haninge
titl,gängLigare. Vern tYcker du
ska vinna 50 00C kr i titLgängLighetspriset 20 1 3? Föresla
någon som du tY'cker gjort
en insats för ätt :skaPa ett

(LobuLaria maritima).

aLha - oavsett
förutsättningar I'nan har.

Haninge för
vil,ka

Nominera senast måndag en
den 30 september. Läs mer Pä

Fira

e Tyresåns

I Haninge kan du fa
barnomsorg Pa fi nska.
Haningessavoit saada

suomen kieListä LaPsenhoitoa.
Lue Lisää haninge.se

re[

vattenvårdsför-

bund firar i år 2O-årsjubileum.
Vitt du vara med och fira?
Det kan du göra genom att
detta i en fototävting. Både
barn och vuxna kan vara med
i tävl.ingen. Tävlingen Pågår
til.L den 31 augusti i år. De täv-

Raymond

ffiffi$s#ffi

"Centerpartiet
vi[[ utveckla heta
Haninge. Här ska
du kunna leva

ett gott

Liv,

heta

livet. Vi arbetar
för tångsiktigt

hjärtef raga?

utveckl'ing; miLjömässigt,
socialt och ekonomiskt. Hjärtefrågor: studier/arbete åt ungdomar'
ku Ltu rskola och ktimatfrågor.
Fter bostäder och arbetstiltfälten.
Parker och gröna Ytor."
Läs mer på centerPartiet.se/
Lokal/haninge/
håLLbar

i

n g e.

se/ti

LLg

Vi vE[fi.vetä ffiaffir #

våra

n

åmmetLm

nnin#rf;

r

e Haninge har den finska
förskotan Kantete och tilt
fi nsktatande seniorer erbjuder
kommunen finsk service. Men
hur är det med de övriga
nationetta minoriteterna? H ur
skuU.e de vitja utveckta sitt
språk och sin kuttur?
Om du sjätv tiLLhör en av
dessa minoriteter och viL[ ge
försLag är du välkommen att

kontakta M arjaana Lehmonen
NiLsson - kommunens minoritetssamordnare. Du når henne
på telefon 08-606 83 40.

an g I'i g

Stadsodlare
uppmuntras
e Haninge kommun viLt uPPmuntra medborgarna tiLL att
odla grönsaker och blommor.
Även de som inte har nägon
egen trädgård. Därför har

kommunen Lånat ut tio "stadsodLingspaket" med od LingsLå-

f,äf;.gänt
vÄNSTERPARTIET

CENTERPARTIET

Vilken är
partiets Lo kala

han

med t

fotogr
BARNOMSORG PA FINSKA

utkikl

"Vår hjärtefråga
är aLttid att sätta
varje Haningebos välmående
iförsta rummet.
Med rättvisa.
jämLikhet och
sotidaritet som Ledstjärnor kan
vi uppnå det genom att fokusera
på viktiga fragor som välfärd'
utbi Ld n i n g. sysselrättn ing, social
om so rg. bostadsfrägor samt
ku Ltur- och friti d#rågor."
Läs mer Pa vansterPartiet.se

SA SÄCER LAGEN:
Lagen om nationella minoriteter

och m i noritetssPråk trädde
i kraft den 1 januari2OlO.
Lagen ger grundskYdd til'L fem
n ati onella mi noriteter: sveri gefi n Ländare, sameI tornedali n gar;
samer och judar.

ManEe

Litholm

KRISTDEMOKRATERNA

"För oss är
barns och ungas

uppväxtvi[[kor
viktigast. Barn
behöver först
och främst
närvarande
förätdrar. Efter hand blir fler människor viktiga. Lärare som rustar
dem för livet. Elevvård som
fångar upp den som mår dåligt.
Ungdomsledare som engagerar
och är förebilder. Företagare som
vågar satsa På ett oPrövat kort.
TiLtsammans kan vi ge unga en
bra start! Läs mer På haninge.
kristdemokraterna.se

