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Nu ska ax-domänen bli världskänd
Den åländska ax-domänen är
anonym.
– Det har varit strul att få
ut informationen, säger
Ålands näringslivs vd Daniel
Dahlén.
Det här ska det bli ändring
på. Som ett första steg lanseras sökfunktionen www.whois.ax.
INTERNET Via webbtjänsten whois kan man ta reda på vem som
äger ett domännamn och vilka
domännamn som är tillgängliga. Fram tills nu har det varit
omöjligt att ta reda på vem som
äger ax-domännamnen, om
man inte ringt till landskapsregeringen.
Därför har Strax online och
Consilia solutions tagit fram
hemsidan www.whois.ax. Där
finns en sökfunktion men också
all information man behöver
veta om den åländska domänen
samt ansökningsformulär. Informationen är både på svenska
och engelska.
– Men formuläret är bara på
svenska eftersom det krävs
hembygdsrätt eller näringsrätt
för att få äga en ax-domän, säger projektledare Carina Söderlund på Strax.
.ax har funnits sedan 2006,
men det har varit svårt att nå ut
med budskapet utanför Åland.
– Många använder fortfarande aland.fi. Och våra medlemmar som inte har Åland som
marknad tar en .fi- eller .se-

‰ fakta
PROJEKT.AX
Syftet är att förbättra Ålands status
och synlighet på webben. Projektet
har pågått ett år och ska vara i mål 31
december 2013.
Projektägare är Ålands näringsliv
och det drivs av Strax online tillsammans med Consilia solutions.
Totalkostnaden är 70.000 euro.
50 procent bekostas av näringslivet
(Posten, Ömsen, Strax, Carus PBS,
Crosskey, Ålandsbanken och Ålcom).
25 procent av pengarna kommer från
EU och ytterligare 25 procent från
landskapsregeringen.

adress. Det är lättare att sälja in,
säger Daniel Dahlén.

Kommersialisera ax
För att öka spridningen av ax-domänen, men också för att öka intäkterna, föreslår projektgruppen
att man ska kommersialisera domänen. Bland andra Colombia
och Polen har gjort det med framgång. Strax:s vd Bengt Johansson
ger som exempel att han blivit
kontaktad av den amerikanska familjen Flax, som skulle vilja köpa
domänen fl.ax.
– Vi har tillställt landskapsregeringen en skrivelse där vi initierar att ax-domänen frikopplas från näringsrätten och hembygdsrätten
eftersom
det
hindrar att domänen kommersialiseras, säger Daniel Dahlén.
Vidare anser man att en stiftelse skulle sköta driften, så som

Här är gänget bakom projektet. Stående från vänster Stefan Lindén från Consilia, Carina Söderlund från Strax,
Fredrik Karlström och Ronny Lundström från landskapsregeringen. Sittande Bengt Johansson från Strax och Daniel
FOTO: VIOLA FRIMAN (PRAO)
Dahlén från Ålands näringsliv.

det är i Sverige. Men det är lättare
sagt än gjort. Just domännamn är
en finsk riksbehörighet. Det innebär att riksdagen ska godkänna
att varken hembygds- eller näringsrätt längre är ett krav för att få
äga en ax-domän.
– Det är ett bekymmer, säger

näringsminister Fredrik Karlström (Ob) men påpekar att diskussionen bör tas.
I dag finns 1.800 webbadresser med suffixet .ax.
– Det kommer cirka 250 nya
per år, säger landskapets it-chef
Ronny Lundström.

Projekt.ax fortsätter ett år till.
Just nu arbetar man med att göra Åland mer synligt på sökmotorn Google.
SANDRA WIDING
sandra.widing@alandstidningen.ax
tel: 26697

Julle-födelsedagar
19 NOVEMBER
Fagerlund Moalie
Sundblom Aron
Mattsson Kevin

8 år
10 år
12 år

Emkarby
Föglö
Emkarby

20 NOVEMBER
Nyholm Anton
Sagulin Lovis
Lundberg Matilda
Ström Vilma

3 år
5 år
7 år
10 år

Mariehamn
Mariehamn
Kastelholm
Uppsala

21 NOVEMBER
Törnqvist Liam
Kronhed Noah
Fogelberg Erik
Riis Axel
Selander Joakim
Ström Emil

5 år
8 år
8 år
9 år
9 år
10 år

Mariehamn
Mariehamn
Godby
Mariehamn
Pargas
Lemland

22 NOVEMBER
Nettelbladt Rasmus
Eriksson Lucas
Karlsson Lina
Nordberg Alva
Spanbo Karl

5 år
6 år
7 år
10 år
12 år

Mariehamn
Eckerö
Saltvik
Lemland
Karlskoga

23 NOVEMBER
Martinsson Ebba
Krohn Isac
Eriksson Albin
Andersson Viktoria

3 år
5 år
5 år
10 år

Gottby
Jakobstad
Eckerö
Hammarland

24 NOVEMBER
Nordberg Tyra
Janson Emil
Förström Lova
Flink Gustav

2 år
3 år
12 år
12 år

Uppsala
Ödkarby
Godby
Lemland

25 NOVEMBER
Holmström Isac
Blomqvist Tess
Andersson Albin
Norberg Maja
Börman Figge
Sommarström Elin
Wikström Nikolai
Skogberg Olivia
Tedestam Timothy

3 år
4 år
4 år
5 år
6 år
9 år
10 år
11 år
11 år

Saltvik
Iniö
Mariehamn
Sundborn
Mariehamn
Godby
Mariehamn
Mariehamn
Eckerö

Grattis!

Underställ

%
5
1
-

Gäller hela november vid ett
köptillfälle mot uppvisande av
Julleklubbens medlemskort.

I SITTKOFF, tel. 12 266
VARD. 9.30–17.30, TORSD. 9.30–19.00, LÖRD. 10–15

