
Med en enkel design och ett
enkelt namn har Guldvivans
Blomma vandrat rakt in i fol-
kets hjärta. Nu, efter många
år, har den äntligen varumär-
kesskyddats.

– Det känns jätteskönt, sä-
ger Maria Karlström som är vd
för företaget.

DESIGN Nu är Blomman form-
skyddad. Efter många år av vän-
tan kan Maria Karlström och Pia
Romberg pusta
ut. Deras design
som många för-
knippar med fö-
retaget Guldviva
är nu skyddat i
Finland och Sve-
rige.

– Det är en lång
process som tagit
många år och kostat en hel del
pengar.

Anledningen till varför det tog
så länge innan beskedet kom var
på grund av att en annan person
hade gjort en likadan blomma.

– Det måste redas ut vem som
har rätt till formen, vi gjorde
Blomman redan i början på

1990-talet så vi var först, säger
Maria Karlström.

Populärt smycket
Blomman är Guldvivas mest sål-
da smycke och de säljer över
1.000 blommor per år.

– Jag tror att stilrenheten är det
som går hem. Alla kan använda
den och man blir inte trött på
smycket. Det passar till alla.

Idén till blomman kom av att
Pia Romberg och Maria Karl-
ström satt och ritade och bollade
idéer.

– Det är så det brukar gå till när
vi skapar något. Vi har oftast ing-
et speciellt mål med det vi skapar,
det bara blir, säger  Karlström.

Det finns många halsband
som liknar Blomman. Vissa åter-
försäljare har hittat liknande
smycken, men man ska inte låta
sig luras.

– Är man osäker på vad som är
den äkta varan ska man titta efter
stämpeln GV på baksidan samt
stämpeln för silver 925.

EMELIE WESTERLUND
emelie.westerlund@alandstidningen.ax

tel: 26634

Slarvade med topp-
hemliga dokument
STORBRITANNIEN En hög tjänsteman
har stängts av från sin tjänst efter att
ha lämnat topphemliga underrättel-
sedokument efter sig, på ett tåg
utanför London.  Enligt dn.se hitta-
de en passagerare dokumenten och
förde dem till BBC:s redaktion.
Pappren innehåller information om
al Qaida i Pakistan och säkerhetslä-
get i Irak. Tjänstemannens identitet
har inte getts ut i offentligheten.

Dokumenten skulle inte ha fått
föras ut ur regeringsbyggnaden. In-
cidenten är mycket besvärande för
premiärminister Gordon Browns re-

gering, som de senaste månaderna
drabbats av två liknade skandaler.

Spekulationer 
kring liv på Mars
USA De som tror på liv i rymden får
nytt hopp nu när marslandaren
Phoenix fotograferat en vit fläck på
planeten. Många tror att NASA retu-
scherat något annat bakom fläcken.
Den vita fläcken på marsbilden har
väckt stor debatt – på sidor som
Mars Anomaly research förs teorier
om att Mars är eller har varit bebodd
av en högt stående civilisation. Där
menar man att NASA lagt på fläcken
i efterhand. 

Bilden på den vita fläcken är lå-
gupplöst men under sommaren
väntar man på nya bilder med högre
upplösning, skriver Aftonbladet.

Euron mer 
allergivänlig
SVERIGE En grupp svenskar torde
vinna på ett svenskt medlemskap i
valutaunionen EMU — nickelaller-
gikerna. Euromynten ger nämligen
ifrån sig mindre nickel än vad svens-
ka mynt gör, har forskare vid Karo-
linska institutet kommit fram till,
enligt TT.

Får vila i chipsburk
USA Uppfinnaren av Pringles chips-
burk har fått sin önskan uppfylld om
att bli begravd i en av sina burkar.

Nu berättar hans barn att de infri-
at hans önskan om att bli begravd i
en Pringlesburk, rapporterar Associ-
ated Press. Enligt sonen Lawrence
var fadern så stolt över sin design att

han önskade att bli begravd i en
Pringlesburk. En önskan som nu
uppfyllts. Resten av askan lades i en
vanlig urna som är begravd bredvid
Pringlesburken.

Kubafångars
krav stöds i HD
KUBA Högsta domstolen i USA har
beslutat att fångar i det militära Gu-
antanamolägret på Kuba har rätt att
få sitt frihetsberövande prövat i fe-
deral domstol, skriver Svenska dag-
bladet.

Med knapp majoritet, fem röster
mot fyra, beslöt HD att de rättighe-
ter konstitutionen ger människor i
andra delar av USA ska gälla också
på basen, även om den formellt lig-
ger på kubanskt område.

2006 drev Bush igenom en lag

som betydde att Kubafångarna inte
skulle ha samma rättigheter.

500 kan sparkas 
från Finnair
FINNAIR Det finländska flygbolaget
Finnair ska spara in och inleder ett
samarbete som hotar 500 fast an-
ställda. De hotas nu av uppsägning
eller permittering när bolaget siktar
på att spara 50 miljoner euro.

Samarbetsförhandlingarna be-
hövs, eftersom priset på flygbränsle
har gått upp samtidigt som efterfrå-
gan på flygresor minskat, skriver
Hufvudstadsbladet.

Bränslet kommer, enligt Finnair,
att kosta dem 180 miljoner euro mer
i år jämfört med i fjol. 
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Nu har
Blomman
skyddats

Maria 
Karlström.

När prinsessan Victoria besökte Åland hade hon på sig colier-halsbandet
som Guldviva skickat till henne innan. ”När vi gjorde halsbandet tyckte vi att
det såg väldigt prinsessigt ut. När vi sedan hörde att Princessan Victoria
skulle komma på besök var vi tvugna att skicka ett halsband till henne.”, sä-
ger Maria Karlström. FOTO: SEBBA SÖDERGÅRD

VARUMÄRKESSKYDD
Patent och varumärkesskydd är inte
samma sak. Skillnaden är att:
Patent är en är en tidsbegränsad och
lagbunden rätt att inneha ensamrätten
till att dra kommersiell nytta av en viss
uppfinning.
Varumärkesskyddet kyddar ett varu-
märke så att inte andra företag kan an-
vända någon annans varumärke på sina
produkter och tjänster. Registrer-
ingsskyddet gäller i tio år och kan se-
dan förlängas i tioårsperioder ett obe-
gränsat antal gånger.

Många undrar om torkan som
drabbat sommarens första
veckor gör att vi blir utan jord-
gubbar. Svaret är nej. De blir
snarare godare i solskenet,
men fortsätter torkan kan det
bli problem.

ODLING Mycket sol ger jordgub-
barna en godare smak så Kristi-
an Karlsson, som tillsammans
med sin fru Annika odlar Ön-
ningebyjordgubbarna, tycker att
årets jordgubbssäsong startat
bra.

– Om det kommer lite regn nu
är det riktigt bra, säger han.

Han menar att torrt väder inte
påverkar så många jordgubbsod-
lare, eftersom de flesta kan
konstvattna grödorna.

Hoppas på regn
Kristian Karlsson hoppas dock
att regnet kommer snart.

– Jordgubbarna vill ha både sol
och vatten, precis som alla grö-
dor. Fortsätter det torra vädret
kan det bli problem, men än så
länge kan vi inte påstå att plan-
torna påverkats.

Den första skörden jordgubbar
har redan plockats på Karlssons
odling i Önningeby.

– Sjunde juni är ovanligt tidigt
för jordgubbarna att komma så
vi lär nog få äta åländska jord-
gubbar till midsommar.

Priset kommer, enligt Karls-
son, att hållas stabilt.

– Det lär inte höjas mer men
det kan bli lite billigare när sä-
songen kommit i gång ordent-
ligt. De jordgubbarna som finns
till midsommar är dock begrän-
sade så priset lär inte sjunka in-
nan det.

EMELIE WESTERLUND
emelie.westerlund@alandstidningen.ax

tel: 26634

Jordgubbar till midsommar
”Sedan får vi se”

Det blir jordgubbar till midsommar.
De första jordgubbarna plockade
Kristian Karlsson i Norrfinström den
sjunde juni.
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notisnytt
Fyra ertappades 
med sprit
POLIS Fyra ungdomar är miss-
tänkta för olovligt innehav av al-
koholdrycker efter att polisen
förra helgen ertappade dem
med alkohol trots att de inte ha-
de åldern inne för att köpa alko-
holen.

Alla fyra är minderåriga. Hän-
delsen inträffade i Mariehamns
centrum. (MA)

Skadade
lägenhetsdörr
SKADEGÖRELSE Någon gång under
våren har någon eller några ska-
dat en dörr i en hyreslägenhet i
Lemland.

Polisen rubricerar brottet som
skadegörelse. (MA)

De ersätter Carina
Andersson i Lemland
LEMLAND Carina Andersson har
flyttat från Lemland och ersätts
på en rad förtroendeposter i
kommunen.

Ny ersättare i centralnämnden
för proportionella val i fullmäk-
tige blir Benita Johans. Lisette
Sommarström blir ny ersättare
för Lemlands representant i skol-
nämnden i Mariehamn.

Tidigare ersättaren Camilla
Sandberg blir ny ordinarie leda-
mot i tekniska nämnden. Ny er-
sättare blir Gun Holmström.

Barbro Eriksson tar över Cari-
na Anderssons plats som per-
sonlig ersättare för Eva Dahlén i
kommunalförbundet för De
gamlas hem. Till förbundsstäm-
man för Ålands kommunför-
bund blir Gun Holmström ny
personlig ersättare för Sune
Eriksson. (AS)

Tolv vill bli
personalchef
MARIEHAMN Tolv personer har
sökt tjänsten som personalchef
på landskapets kansliavdelning.
Tre av dessa är ålänningar: To-
mas Fellman från Mariehamn,
Mika Koskinen från Marie-
hamn och Anna Janson från
Lemland.

Av övriga sökande kommer fy-
ra från Sverige: Anders Sand-
ström från Sunderby, Victor Rei-
man från Uppsala, Lina Rauvali
från Borgholm och Kerstin
Lundh från Hedemora. Två kom-
mer från Finland: Åsa Lillhannus
från Koskö och Maria Pörnull
från Kvevlax. Tre önskar vara
anonyma. (RV)


