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Gränslöst samarbete på plats
Flygplatschefen Arnfinn
Bönå informerade fullmäktige om flygplatsstödet. Foto: Pajala Airport

Pajala Airport
måste omklassas

PAJALA
Pajala Airport riskerar
att förlora det nationella stödet till regionala
flygplatser. EU-kommissionen vill nämligen avskaffa offentligt stöd till
flygplatser. Nu måste
flygplatsen klassas om
ifall stödet ska räddas.
Flygplatschefen Arnfinn
Bönå informerade kom
munfullmäktige om detta
i måndags. Möjligheten till
både driftbidrag och kapi
talkostnadsstöd kommer
att finnas kvar om man
kan visa att flygplatsen
är av ”allmänt ekonomisk
intresse”. Man blir då en
SGEI-flygplats (Service
of General Economic In
terest).
– Stödet kommer att bli
detsamma som tidigare,
berättade Bönå.
Varpå kommunfullmäk
tige i stor enighet beslutade
att förordna Pajala Airport
till en SGEI-flygplats. Be
slutet gäller till och med 31
mars 2026 – maximal tid
enligt EU-kommissionen.
Därmed kringgår man
på ett elegant sätt en besvä
rande pålaga från EU.

Haparandas
företag minst
rädda för
kommunen

TORNEDALEN
Företagare i Norrbotten
tvekar att lämna in klago
mål i kommunen där de är
verksamma av rädsla för
att det ska påverka deras
verksamhet negativt. Det
framkommer i en enkät
undersökning om företags
klimatet gjord av Svenskt
näringsliv.
I Kalix har varannan
företagare, 51 procent,
känt tvekan att klaga och i
grannkommunen Överka
lix är siffran 50 procent.
I Haparanda är detta en
ligt undersökningen något
som oroar var tredje före
tagare. Ändå ligger Hapar
anda bäst till i av alla Norr
bottens kommuner med 35
procent.
Antalet företag som drar
sig för att framföra kla
gomål till kommunen är i
Övertorneå och Pajala 44
respektive 48 procent.
Enkätundersökningen
om företagsklimatet om
fattade 31.000 företag.

TORNEÅ att regioner samarbetar
Finsk-svenska handels med varandra, att gränsen
kammarens filial invig- till Sverige ska vara helt
des i Torneå. Platsen öppen, utan hinder som
blir Bothnian Business språkliga förbindelser.
House och på plats
- Här uppe finns ett starkt
fanns
finsk-svenska vardagligt arbete, språket
handelskammarens vd fungerar som ett kitt som
Kjell Skoglund.
binder ihop länderna. Det
Invigningen av finsk- finns en enorm marknad,
svenska handelskamma men det blir inget konkret
rens nya informations arbete om människor inte
filial skedde i Torneå i träffar varandra, säger
onsdags. På plats fanns Kjell Skoglund.
även representanter från
Även företagaren och
bland annat Haparanda mannen bakom idén, Mi
och Torneå kommun, cael Blomster fanns på
Tornedalsrådet, företagare plats vid invigningen.
och Nordkalottens Gräns Han menar att samarbete
tjänst.
med
handelskammaren
Idén till projektet om och 
företag kan under
en informationsfilial i Tor lätta mycket. Han berättar
neå kläcktes för ett halvår att han själv haft hjälp av
sedan berättar Kjell Skog finsk-svenska
handels
lund.
kammaren genom ”bland
- Finsk-svenska han annat kontakter och resur
delskammaren ska
ser.
vara till för det här
- Det är
området lika mycket
viktigt med
som för Stockholm,
”Det finns samarbete
Helsingfors, Göte
över grän
en enorm serna mellan
borg och övriga om
marknad” svenska och
råden, säger Kjell
Skoglund.
finska före
Han berättar att
tag, inte bara
filialen kan hjälpa
på kommu
det lokala 
näringslivet nal nivå.
och företagen genom
Han berättar även att han
konsultverksamhet
som kommer att bistå filialen,
bland annat marknads redan i juli kommer han
undersökningar,
skaffa tillbaka till Torneå.
kontakter och kunder,
Haparandas kommunal
ta fram försäljare och råd, tillika ordförande för
agenter eller bistå med Tornedalsrådets styrelse
juridiska tjänster, som Peter Waara fanns även på
att 
exempelvis öppna ett plats. Han berättar att det
bankkonto i Sverige.
kommunalt har funnits ett
Han menar att det är bra gränssamarbete under lång

Kjell Skoglund, vd för finsk-svenska handelskammaren knyter symboliskt banden mellan Finland och Sverige.
Foto: Johanna Sandberg
tid, men att det inte har
varit lika omfattande inom
näringslivet.
- Kommunerna har sam
arbetat sedan femtio år
tillbaka. Det är viktigt att
också skapa förutsättning
ar för näringslivet i större
utsträckning.
Peter Waara menar att
invigningen av en infor
mationsfilial i Torneå och
Tornedalen är viktigt.
- Symboliskt är det jät
teviktigt. Det skapar en
positiv bild av regionen
och en framtidstro. Och
det ger mer arbetstillfällen.
Gränsen ska egentligen
vara helt osynlig.
Finsk-svenska handels
kammaren firar dessutom
80-års-jubileum i år. Det

Haparandas kommunalråd Peter Waara, överlämnar
en gåva till Kjell Skoglund.
uppmärksammas med ett
seminarium i Stockholm
den 21 oktober, då bland
annat en delegation med
representanter från Fin

land och Sverige kommer
delta.
Johanna Sandberg
johanna.sandberg@haparandabladet.se

0922-280 61

Kaj Kostiander blir ny bryggerichef
TORNEÅ
Kaj Kostiander kommer
att axla om till bryggerichef för Tornion Panimo
som inleder produktionen efter att samtliga
tillstånd blir färdiga.
– Det känns bra att få
förtroendet efter att ha
jobbat för att få tillbaka
bryggeriverksamheten,
säger Kostiander.
Enligt Mikko Ahokas,
styrelseordförande
för
Sangen som äger bryggeri
bolaget Tornion Panimo,
var Kaj Kostiander ett
naturligt val till chef för
bryggeribolaget.
– Först och främst
känner han Torneå. Han

är engagerad och mo
tiverad och på sätt och
vis ligger han bakom
bryggeri-idén. Det var han
som 
kontaktade oss om
lokalerna och möjligheten
till denna verksamhet här,
säger Ahokas till HB.
Kapaciteten ökas
Enligt Kaj K
 ostiander, som
träder i tjänst i 
augusti,
kommer hans viktigaste

uppgift då vara att få igång
produktionen samt för
säljningen ordentligt.
– Nästa steg är att öka
produktionskapaciteten
där målet är att förverkliga
det efter årsskiftet, säger
Kostiander, som innan
tjänsten i Tornion Panimo
verkat som utvecklings
chef vid Arctic Property,
som äger gamla Lapin
Kulta-fastigheten.
– Bryggeriverksamhe
ten är historisk för oss här.
Bryggeriet startades för
140 år sedan men plötsligt
försvann den – så det här
har varit även en mental
sak för mig och andra. Vi
får tillbaka en del av vår
historia.
Guidade
turer
och
provsmakning
kommer
att arrangeras i brygge
riet. 
Bolaget har inlett
sam
arbete med bland
annat Outokumpu och
man söker efter nya
samarbetspartners.
– Med Outokumpu har
vi kommit överens om att
använda oss av deras stål
till bryggeriutrustningen.

Dessutom söker bo
laget samarbete med
aktörer inom bär- och
örtbranschen.
– Detta med tanke på
destilleriverksamheten.
Destilleriutrustningen
finns men vi har inte be
stämt någon tid för när
verksamheten ska inledas,
men målet är att det sker
under hösten, säger Kosti
ander.
Tillverkas i
laboratorium
Tanken var att bryggeri
produktionen skulle in
ledas till sommaren men
på grund av semesterpe
rioder vid tillsynsmyndig
heter blir det en liten upp
skjutning.
– Det blir ingen lång
uppskjutning. En del
besiktningar sker under
kommande vecka och slut
besiktning görs när allt är
installerat, säger Mikko
Ahokas och fortsätter:
– Produkter till för
handsmarknadsföringen
tillverkas i vårt laborato
rium.

Kaj Kostiander, till vänster, blir bryggerichef för Tornion Panimo. 
Foto: Pirita Jaako
Spritprodukter,
som
levereras till bland annat
festivalen Qstock i Uleå
borg i sommar, har till
verkats i Saariselkä, Inari,
med utrustning som bo
laget har efter köpet av
Polarmallas. Som chef
för marknadsföring inom
Tornion Panimo har Jami
Teirikari, en av grundare
till Sangen, valts.
Pirita Jaako
pirita.jaako@haparandabladet.se

0922-280 25

Aktieemission
uppe i nästan
900.000 euro

TORNEÅ
Aktieemissionen för Sang
en, som äger bryggeri
bolaget Tornion Panimo,
inleddes i februari. På
grund av stor efterfrågan
förlängde man den till 24
juni. I torsdags, med en
dag kvar, var man uppe i
nästan 900.000 euro. Målet
har varit mellan 250.000
och 1.500.000 euro.

