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STORA PLANTERINGSVECKAN 7-14 september!
Butik & trädgård fylld med:

Nyinkomna växter
för höstplantering!
Tisdag-torsdag:
Äppel- & mustförsäljning
Snäckö Frukt

Erbjudanden & tävlingar hela veckan – vinn presentkort, värde 150€

LÖRDAG 14.9:
Försäljning
av ekologiska
grönsaker

Göran Nyman
bjuder på
skördetapas

Kom och
prata jord!
VÄSTRA UTFARTEN • ÖPPET VARD 9–18, LÖRD 9–15

TRÄDGÅRDSBUTIK
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2 Inledning

September, du är välkommen
Äntligen är det september. Hösten är kommen

Skördefesten, en folkfest utspridd över unika går-

och de flesta är tillbaks på sina arbetsplatser. Ef-

dar i skördetider. Det är alltid trivsamt att strosa

ter ett par månader av god mat på uteserveringar,

runt och klappa gulliga djur, kika runt bland väl-

semester i en solig skärgård och kanske några

gjorda hantverk och provsmaka åländska, närpro-

alkoholhaltiga drycker för mycket är det nu dags

ducerade maträtter, men om än lite mer trivsamt i

att återgå till vardagen igen. Hösten innebär en ny-

september. Doften av halm gifter sig väl med oset

start. Man ska in i rutinerna igen, och hitta tid för

av hamburgare och marschaller i den friska, svala

både måsten och fritidsintressen. Nu är god tid att

höstluften.

samla inspiration till höstens alla middagar, skriva
in bokade möten och tandläkartider i kalendern

Och så börjar alla nya tv-serier. När man inte firar

och leta fram paraplyet ur förrådet.

skördefest, är på jobbet eller pluggar kan man med

För en listälskare som jag är det här rena nöjet,

gott samvete slå sig ner i soffan med en kopp te,

och jag har redan lagt upp en plan för hela hös-

och njuta av ett spännande avsnitt. Gärna något

ten. Allt från vad jag ska äta till middag under en

lite kusligt, som får höstmörkret att kännas som

hel månad, vilka tv-serier jag ska titta på i höst-

en specialeffekt.

mörkret till vilka pass jag ska delta i på gymmet.

TRE SAKER JAG SKA GÖRA I SEPTEMBER
Inreda med ljus
Jag förbrukar mängder av vanliga små värmeljus
och stora robusta doftljus under hösten och vintern. Det roliga med ljus är att de finns i alla färger,
former och fina förpackningar, och att doftljusen
går att kombinera efter årstid. Fräscha citrusdofter
på våren, och kryddiga dofter och skog på hösten.

Rensa
Hösten är en perfekt årstid för att rensa hemma.
Sälj eller skänk bort allt som ligger oanvänt i garderoben, rensa lådorna under tv-bänken och städa
ur i köksskåpen. Min sambos oanvända popcornmaskin är det första som ryker, och en och annan
gammal kaffebryggare.

Vill du inte se på serier kan du läsa en bra
bok, plocka svamp eller rensa garde-

Hösten är färgernas tid, höstlöven faller från träden och pryder marken i alla
möjliga nyanser av rött och orange. Gula

roben på sommarkläder du inte använde den här sommaren heller. En
kopp varm choklad passar aldrig

stubbåkrar breder ut sig över de tidigare

dåligt, och i kombination med ett

gröna slätterna och på de åländska äp-

tänt ljus kommer vad som helst att

pelgårdarna är skörden i full gång. En av
höjdpunkterna den här månaden är

kännas mysigt.


Laga ny mat
I höst kommer jag prova på att laga nya maträtter.
Det får gärna vara enkelt och gå hyfsat snabbt,
och smaka gott såklart. Det finns en uppsjö av
recept på internet och mängder av fina kokböcker
i bokhandeln, kanske är det dags att upptäcka en
ny paradrätt?

Erica Carlsson

Planera in hösten på Nautical!

6-rätters exklusiv meny med skaldjur 11–12.10

Fira Far 10.11, insläpp kl. 16–17
t
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Se m mern fr
Pom dplats!
para

Julbord 19.11–22.12
Gilla oss på
Facebook

Hamngatan 2. Boka bord på tel. 19 931 eller besök oss på www.nautical.ax

Redaktör Erica Carlsson Text Erica Carlsson, Alexandra Gäddnäs, Staffan Lund Ansvarig utgivare Daniel Dahlén
Omslag Moa Mattson / Grannas bistro Foto Daniel Eriksson, Staffan Lund, Robert Jansson Layout Sebastian Boman
Annonsproduktion Ått/ Annonsverkstan Tryck Tidningstryckarna På Åland Upplaga 30.000 ex Ges ut av Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26613

Kontakt E-post: fornamn.efternamn@alandstidningen.Ax, telefon: + 358 18 26026, adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland.
Tidningen distribueras till alla åländska hushåll och finns på följande platser: Kantarellen, Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs galleria, Magazin,
Stadsbiblioteket, Hotell Arkipelag, Hotell Adlon, Park Hotell, Scandic Hotell Savoy, F:ma Erik Mattsson, Kea-Market, Turistinformationen Storgatan.
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HÖSTENS NYHETER!
TREND

TREND Street 3-sits soffa Mått: B 234 cm, D 90 cm, H 86 cm. Tyg Victory plum. Svarta metallben. (1.295,-) 1.195,-

OLIVIA

OLIVIA Fåtölj inkl. pall (679,-) 599,-

PLAIN

PLAIN Hörnsoffa med öppet avslut (1.995,-) 1.895,-

STREET

KAYOT

Hur kan vi hjälpa dig?
Du vet väl att du kan beställa så gott som
ALLA VARUMÄRKEN hos oss. Besök butiken eller
maila in din förfrågan till info.aland@emhome.se

EM ÅLAND

KAYOT Fåtölj 690,-

STREET Fåtölj (620,-) 549,-

Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–15
www.emhome.se
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På Den lilla gården i Lemland
växer zucchinin i grönsakslandet,
chiliplantorna står uppradade och
vaktelhönsen värper fläckiga små ägg.

STORA DRÖMMAR

D

en lilla gården är fortfarande
under uppbyggnad, men planerna för gården är många. I
dag finns en småskalig
grönsaksodling, ett antal
chiliplantor och ett 40-tal vuxna vaktelfåglar
på gården.
Vakteläggen är gårdens huvudsyssla, och
äggen säljs både till restauranger och till
privatpersoner. Vaktelbranschen är fortfarande liten på Åland, trots att äggen ses som
en delikatess.
På Den lilla gården har man två sorter av
japansk vaktel, de är större än en vanlig vaktel och anpassade till livet i fångenskap.
– Hos oss lever de väldigt naturligt, de har
plats att röra sig och grankvistar att gömma
sig bakom, säger Emelie Christenbrunn.
Fåglarna används främst för äggproduktion, men man kan också ta tillvara köttet.
Äggen är betydligt mindre än vanliga hönsägg, och gulan utgör en procentuellt sett
större del av äggets innehåll.
– Äggen innehåller mycket mer mineraler och vitaminer jämfört med hönsägg, och
mindre mängd kolesterol, berättar Emelie
Christenbrunn.

Lika användbara som hönsägg
På Den lilla gården finns två av de största
vaktelsorterna, den japanska jumbovakteln
och den japanska fläskvakteln. Äggen väger i
genomsnitt cirka 15 gram.
Precis som vanliga hönsägg går äggen utmärkt att äta både kokta och stekta, eller att
använda till bakning eller annan matlagning.
– Jag tycker att de smakar ganska likt
hönsägg, men godare, säger Emelie Christenbrunn.

Stora planer
Den lilla gården är fortfarande under uppbyggnad. Förutom vakteläggen odlar man

De japanska vaktlarna är små och väger
bara några hundra gram.

på Den lilla gården

Niklas Söderström och
Emelie Christenbrunn
driver Den lilla gården.

chili och diverse andra grönsaker. Det finns
planer på att utveckla med fler grönsaksland
och framförallt mer chili.
– Förra året hade vi runt trehundra chiliplantor, i år är det lite färre. Vi är fortfarande i
uppstartsskede och experimenterar med flera
olika sorter för att se vad som växer bäst och
vad vi ska satsa på, säger Nicke Söderström.
Chiliplantorna odlas utomhus, men det
optimala vore att ha dem i ett växthus.
– Vi har ett växthus, men det är inte monterat än. Vi är som sagt i uppstartsfas fortfarande och det är mycket kvar att göra, berättar Emelie Christenbrunn.
Även chilin har flera användningsområden, till exempel som kryddsalt, i såser eller
som komponent i en äppelmos.

– Vi har gjort en egen äppelmos på åländska äpplen och vår chili, den blev jättegod,
säger Emelie Christenbrunn.

Regenerativt tänk
Grönsakslanden på Den lilla gården är uppbyggda på ett regenerativt sätt. Det innebär
att man undviker att plöja jorden, att man
satsar på fleråriga grödor och tar tillvara på
den näringen som finns till hands.
– Majs tar mycket näring från jorden
medan bönor tillsätter mycket näring, därför
funkar det bra att odla dem ihop. Vi har inte
grävt våra grönsaksland, i stället har vi byggt
upp dem på höjden, och så använder vi bajset från fåglarna till gödsel, berättar Emelie
Christenbrunn.

Grönsakslanden är nya för i år men genererar redan mer grönsaker än Emelie Christenbrunn och Nicke Söderström orkar äta.
– Vi har som mål att bli mer självhushållande. Många av grönsakerna kan man ju frysa in och äta av under hela året, säger Emelie
Christenbrunn.
I år trivs zucchinin bra, och nyligen levererades de mogna frukterna till en åländsk
restaurang.
– Vi provade fritera zucchiniblommorna,
och det blev riktigt gott. Det är roligt att
kunna ta tillvara på så mycket som möjligt,
berättar Emelie Christenbrunn.
Erica Carlsson
Foto: Daniel Eriksson
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Tr ygg och säker
med Smart Home!

Smakfest
i höst!

Det börjar
bli dags att
stänga stugan
för säsongen
nu.

Åh nej,
då måste jag
börja oroa mig
för allt som
kan hända
där igen.

Skördefestmeny
3-rättersmeny exkl. dryck.
Pris:

Det är luuugnt, jag
har köpt ett
kamerapaket från
Ålcom nu så vi har
den övervakad,
det var busenkelt
att installera.

40 € vid förhandsbokning.

Rökt åländsk abborrulle

Gräddstuvat rådjursskav

Oj så skönt, undrar
vad jag nu ska hitta
på att oroa mig för...

Havtornsparfait med Apelbrand

Skördemånad på Rosella 1–30.9
Högklassiga åländska råvaror ger god mat.
Nu lyfter vi höstens smaker till nya höjder!
Njut av allt gott som dukas upp i à la carten,
buffén och de båda caféerna.
Provsmakningar i taxfree och glada
dragspelstoner med Åke Hellman.
Kända dansband varje fredag och lördag!
Välkommen ombord!

www.alcom.ax

Vikingline.ax/skordemanad
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Rustad för

VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG

HÖSTÄVENTYR!

Även enligt dina egna ritningar

Fjällräven ryggsäck
Räven 20 98,Räven 28 116,-

Pinewood jacka
Både dam- och herr 99,-

Lampila 125

Pinewood
friluftsbyxa,
D-modell.
Vattenavvisande,
stretch på
knän och
bakdel

• Nybyggnation
• Renoveringar
Vi har även försäljning
och montering av
Kuusamo timmerhus,
stugor och bastur.

99,-

Pinewood
stickad damjacka i fleece

65,-

Kontakta oss för att få råd och
pris på just ditt drömprojekt!

www.kuusamotimmerhus.fi

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343
runar.jansson@aland.net

Fjällräven Vidda Pro
jacka och byxa. Byxan
finns både i dam & herr.
Jacka 269,- Byxa 170,-

Kompass

Svampkniv

4,90

18,90

Primus termos
0,35 l 24,90
Campingsåg
Hopfällbar

7,90

Jakt- och Fiskebutiken
Äventyret Ab

INGMAR JANSSON
TEL. 0457-343 1344
ingmarj@aland.net

VI FINNS PÅ

Torggatan 12, tel. 23 860

Crossover SUV

OPEL COMBO LIFE

MOKKA
23 115 €

Upp till 2 693 liter bagageutrymme*

från

Tillgänglig som 5- eller 7-sitsig

inkl. bilskatt 5 052,26 €

Upp till 19 förarassistanssystem

4 års garanti / 120 000 km

23 300 €

från
inkl. bilskatt 4.179,53 €

Skräddarsydd för dig!

ASTRA SPORTS TOURER

Lyxiga och rymliga SUV

GRANDLAND
från

27 390 €

från

21 990 €

inkl. bilskatt 2 521,84 €

inkl. bilskatt 4 346,59 €

ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800
BILFÖRSÄLJNING: NIKLAS SKOGBERG 527 722
ÖPPET: VARDAGAR 09–17
RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

BILAR I CITY

på Torget lördag 7.9
Vi syns!

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –

Grandland X yhdistetty polttoaineen kulutus 4,9–8,0 l/100 km, CO2-päästöt
129–181 g/km (uusi WLTP-mittaus). *Rahoitusesimerkki 0 %: Grandland X
Comfort 130 Turbo kokonaishinta toimituskuluineen 27 990,59 €, korko 0 %,
perustamiskulu 249 €, käsittelymaksu 12 €/kk, luottoaika 72 kk, käsiraha 4
200 €, luoton määrä 23 889,59 €, kk-erä 289,32 €, suurempi viimeinen erä
4 200 €, luotto+luottokustannukset yhteensä 25 002,59 €, KSL:n mukainen
todellinen vuosikorko 1,33 %. Rahoituskampanja koskee yksityishenkilöiden
tekemiä uusia Opel-kauppoja 31.8.2019 asti. Edellyttää luottopäätöksen ja
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Skördefest 7

Skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson.

Det drar ihop sig för Skördefest. Den 20-22 september är
ett utmärkt tillfälle att besöka den åländska landsbygden, provsmaka lokalproducerad mat och träffa
många fina djur på
gårdarna.
Text: Erica Carlsson

Den åländska landsbygden bjuder som vanligt in
till fest under den tredje helgen i september. Skördefesten har blivit en viktig helg för de lokala producenterna, och ett tillfälle för besökare att få en
inblick i livet på landet. Lokalproducerad mat finns
det gott om på Åland. Ett besök på en gård under
skördefesten är ett bra tillfälle att bekanta sig med
åländska produkter, och upptäcka nya favoriter.
Under skördefesten samlas nästan alla som producerar lokal mat för att visa upp sina produkter.
– Som besökare kan man upptäcka produkter
som man sedan känner igen i matbutikerna och
har glädje av under hela året, evenemanget är ett
viktigt marknadsfönster för de åländska producenterna, säger Liz Mattsson, verksamhetsledare för
Skördefesten.

Det finns aktiviteter för alla
Programmet består likt tidigare år av
öppna gårdar, plåpp åpp-aktiviteter
och restauranger. Det är ett välfyllt
program som innehåller både nya
och gamla trogna ställen att besöka. Aktiviteterna varierar på
gårdarna, och det finns något för
både vuxna och barn att
prova på.
Taffel firar sitt 50-årsjubileum under Skördefesten,
Himmyra gård satsar på vilttema och serverar rådjurssoppa,
och Open Water Brewery har
bjudit in streetfood försäljare
med extra rolig, åländsk mat.

Solkulla gård, Stallhagen och Johannas Hembakta är några av nyheterna för i år, och vill man
fira den åländska skörden extra länge kan man gå
på pub i ladan på Haga kungsgård.
Gillar man äpplen ska man hålla utkik efter deltagarna i äppelrundan. Det är ett flertal åländska
krögare och matlagare som under helgen serverar
kreativa smakportioner tillagade på åländska äpplen.
– Om man letar i programmet hittar man någonting för alla, säger Liz Mattsson.

En skörd värd att fira
Årets skörd är glädjande bra med tanke på hur det
såg ut för ett år sedan. Förra året fanns det nästan
ingen halm att hoppa i, men i år finns det gott om
halm både att hoppa och att pynta gårdarna med.
– Förra året kändes nästan dumt att fira skörden, men i år är den verkligen värd att fira, säger
Liz Mattsson.
Förväntningarna på året är höga och det beräknas komma busslass med besökare från Sverige,
Finland, Estland och Norge. Förra året hade Skördefesten 16.000 unika besökare och evenemanget
fortsätter att växa för varje år som går.
– Vi tycker att vi har ett roligt program och
vi hoppas på fint väder. Och så hoppas vi på att
många kommer och njuter av skördefesten, och att
vi kan leverera lika bra som tidigare år, säger Liz
Mattsson.
Skördefesten arrangeras alltid samma helg i
september. Äpplet som symboliserar Skördefesten
har mognat, och de åländska produkterna är klara
för försäljning.
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VISSTE DU ATT:
...Åland är Finlands äppelträdgård och här
odlas över 70 procent av alla äpplen i landet
...De största äppelodlingarna på Åland är
ca 40 hektar och de minsta ca 1,5 hektar
...Nya lagringsmetoder ULO (Ultra Low
Oxygen) gör att det finns inhemska
äpplen i butik från augusti-mars

JU ST NU HA R VI MA SS
OR ME D
PR OD UK TE R I SÄ SO NG :
Bla dse ller i
Blo mk ål
Bon dbö na
Dil l
Fän kål
Gr önk ål
Kin akå l
Soc ke rm ajs
Pe rsi lja
Zu cci ni
Rä dis a
Kor nä rts koc ka
Ärt ski dor
Rom an sal lad
Isb er gss alla d
Pot ati s

Äp ple
Pä ron
Gu l-, Röd -, Pol kab eta
Mo rot
Pa lst er na ck a
Rot se ller i
Pu rjo lök
Vå rlö k
Sh alo tte n- , ros e- ,
gu l- och röd lök
Kå lra bb i
Gr äsl ök
Ärt sko tt
Bu skb öna
Br occ oli
Kr ond ill

#s ät tå lan dp åt all rik en
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5-års kampanj
på träningskort!
Upp till

15%
rabatt!

Vi firar Avancia Torggatan 5 år med superbra pris
på träningskort – vi ger upp till 15 % rabatt!
Här ingår allt: styrketräning på båda gymmen inkl. nyckelgym,
gruppträning, virtuellträning, massor av konditionsmaskiner m.m.
för endast (prisex) 36,55 euro/månad!
(OBS! alla inköp sker på Neptunigatan1) Gäller t.o.m. 30 september 2019.

Hos oss hittar du den

bredaste och största
gruppträningen på Åland!
Höstschemat erbjuder 163 st variationsrika
pass per vecka med liveklasser och virtuellt.

NYHET I HÖST!
gruppträningskonceptet FortGjort.
”Det är enkelt, roligt och passar alla!”

Personlig träning
köp ett PT startpaket för endast 183,- (204,-).
I paketet ingår konsultation samt 3 h PT.
Gäller t.o.m. 30 september 2019

10 €

Köp Foodbox hos oss!
– nyttig och god träningsmat
med massor av olika smaker.
Pris per st 7,50, 5 st för 37,50
och 10 st för 70,-.

Mer info på www.avancia.ax

www.avancia.ax I Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax
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Marinbutiken i centrum
40 års erfarenhet i branschen!

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING av
motorer och
reservdelar

Skarpansv. 20, Mariehamn • Vard. 8–17 • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

Lindab Portar
Med ett stort utbud av portar och ett omfattande tillbehörsprogram, skräddarsyr Lindab
lösningen till dina specifika behov. Portarna förenar hållbarhet, funktionalitet, estetik och
ger en mängd designalternativ.
•
•
•
•

Stark konstruktion med unikt kärnmaterial.
Släpper ut 50% mindre CO2 vid produktionen jämfört med portar av polyuretanskum.
Skräddarsydd till dina behov och kan fås i många kulörer.
Energivänlig och EPD certifierad med 98% komponenter som är återanvändbara.

Foder och tillbehör
för din häst!
Vi erbjuder ett högkvalitativt standardutbud av foder och tillbehör
för din häst till förmånliga priser, välkommen in!

– sedan 1966 –
Vestansunda • tel. 32 449 • Kjell 0400 529 882
www.mattssonssvets.ax

PR ByggnadsMaterial Ab

firar 90 år

Överbyvägen 115, JOMALA, TEL. 32 850 info@bila.ax

FASTIGHETS-

SERVICE
Våra tjänster:
• Fastighetsservice
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Lövupptagning
• Terrasstvätt & ytbehandling
• Städning
• Dygnet-runt-jour
• Övrigt underhåll & service m.m.
Ta kontakt med Kompaniet för offert och mera
information, telefon 0400 721 135,
e-post: kompaniet.ab@hotmail.com
Kom ihåg att även privatpersoner kan dra av dessa
kostnader i deklarationen (hushållsavdraget).

Vikingagränd 1B
Mariehamn

☎ 13 720
pr@aland.net

E R I K S S O N ’ S FA S T I G H E T S S E R V I C E
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Höstinspiration!

Du
syns väl?

Reﬂexväskor/gympåse,
-sele & -vantar
Pris från

7,10

Verkaregränd 4 Tel 16 790

Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15

www.feja.ax

Det händer i september!
Förrätt

Varmrätt

Bistromeny

Blinier med sikrom, rödlök och smetana, 10,90€

Stekt rödingfilé, råraka med dill, betor och
ängssyrasås, 29,90€

Biffstek med lök, stekt potatis, 19,90€

Smörstekt pilgrimsmussla med myntad
ärtpuré, bacon, friterad kapris, 13,90€
Gin och tonic gravad laxtartar på smörstekt
limpa, 10,90€
Lättgravad oxfilé med tranbär, syltade
kantareller, örtvinägrette, krutong, 12,90€

Räkfrossa!
Fredag och lördag
13 och 14 september
Trubadur Mikael Brockman

Eldad gösfilé, smörstekta kantareller, blåbärssky,
brynt lök, sötpotatispuré, 29,90€
Lammrostbiff, kompott på havtorn, morot,
rostad lök, kroketter, mintgelé, 26,90€

Marinans schnitzel på nötytterfilé,
kryddsmör, citron, pommesfrites, 18,90€
Grillad kyckling, chilisalsa, pommes frites,
22,90€
Jägarsmörgås med pommes frites, 19,90€
Lyxräksmörgås med picklad lök, 18,90€

Oxfilé, hemslungad bearnaisesås, saltgurka,
picklad lök, friterad potatis, 30,90€

Baconburgare med bearnaisesås,
saltgurka, rödlök och pommesfrites, 18,90€

Minutbiff, vitlöks- eller kryddsmör, rödvinssås,
stekt eller friterad potatis, 22,90€

Bistrosallad, lyx räka, varmrökt lax,
kyckling, 12,90€

Veganskt/vegetariskt

Fredag och lördag
20 och 21 september
Trubadur Robban Solvefjord

Vårrulle med confiterade grönsaker,
waldorfsallad, grovkornig senap, 10,90/19,90€

25€
Förhandsboka gärna vid större grupper

Pavé med betor, potatis, rättika, inlagda
körsbärstomater, 19,90€

Morotssoppa med svamptoast, 10,90€

Bistromeny och á la carte från kl. 14.

Dessert
ÅCA vaniljglass med kolasalmiaksås, 7,90€
Vitchokladfondant, 10,90€
Flädersorbé, 10,90€
Lene-Majs osttallrik med tillbehör
för 2 personer, 15€

Välkommen!
Boka bord på tel. 23 077 eller info@delicatessen.ax

Dagens lunch – måndag till lördag 11-14
Husmanskost • Fisk • Vegetariskt • Pizza • Veckans soppa • Matiga sallader
Öppet 1/9–22/12 Må-to 11–21, köket 20.30 • Fre-lö 11–23, köket 22 • Sö 12–21, köket 20

Östra hamnen, tel. 23 077 • www.clubmarin.ax
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BioComb – Rent tak!
Enkel Biocid Rengöring

10 liter

39,72,20 liter

Avdödar och rengör från mikro-organismer
och påväxt.
Biologiskt nedbrytbar.
BioComb Rent Tak avlägsnar effektivt smuts
samt påväxt av mikroorganismer som bakterier,
mögel, alger, lavar och mossor
på alla typer av utomhustak.
Kräver ingen eftersköljning.
1 liter

26,80
5 liter

70,10
Med
Ålandskortet

-20%!

Linoljefernissabaserad vattenburen slamfärg för utomhusbruk
av högsta kvalité. Rödfärgen
lämpar sig bäst för behandling
av sågat samt grova stockytor.

Bio Comb appliceras med lågtrycksspruta
och spädes med vatten till 1:2.

ÅLANDSKORTET

2019

alandstidningen

.ax

Grundades 1948

1 liter utspädd BioComb räcker till
ca 5–7 m2 behandlingsyta.
SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13

butiken@fargtapet.aland.fi

Mångsysslaren för hem, lantbruk och entreprenad.
Lika användbar höst, vinter, vår och sommar.

E5 – HELT ELDRIVEN AVANT!

Perfekt för inomhuskörning samt i utrymmen
som inte tillåter avgasutsläpp eller buller.
• Inbyggd laddningsenhet
• Avant redskapsfäste

Det finns en Avant för just dina behov!
Välkommen in så berättar vi mera.

LÖRDAGSÖPPET

09–14

MÖCKELÖV. TEL. 23 022 VARDAGAR 08.00–17.00
LÖRDAGAR 09.00–14.00 APRIL – SEPTEMBER
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SALTERIET SOM
BLEV BISTRO

Moa Mattsson, Gun Strandberg och Pia Mattsson på Grannas Bistro.

I slutet av juni slog Grannas Bistro upp dörrarna till det som
tidigare varit ett gurksalteri. Byggnaden har renoverats och
inredningen går i en lantlig, familjär stil. Här kan man njuta
av mer än bara äppelmust.

Det gamla salteriet bredvid Getavägen
vid Grannas äppelgård har fått ett nytt
liv, som bistro. I slutet av juni öppnades dörrarna upp för gäster. Bistron är
inredd i industriellt stuk och symboliserar en gammal och familjär byggnad.
Inredningen är till stor del gjord av
familj, släkt och vänner och på väggarna hänger fotografier som visar delar
av gårdens historia.
– Det är hela familjen som har inrett
restaurangen. Vi valde den här stilen
eftersom vi gillar den, det bevarar det
gamla i byggnaden. Den här industriella stilen är inte så vanlig här på Åland
heller, säger Pia Mattsson.

En plats för besök
Familjen har funderat länge på vad de
skulle använda utrymmet i det gamla
salteriet till. De eftersträvade en plats
där de kunde ta emot gårdens besökare, och till slut bestämde de sig för
att försöka med en bistro.
I Grannas Bistro serveras en stående meny, en dagens lunch och flera
sorters desserter och bakverk. Mycket
av bakverken är gjorda på gårdens
egna äpplen, och många av rätterna på
menyn är både gluten- och laktosfria.
– Många är i dag gluten- och laktosintoleranta och därför gjorde vi ett
aktivt val att ta bort det ut många av
våra rätter. Personligen tycker jag det

Ann-Mari Ålgars från Finström, Agneta Kuhlman från Saltvik och Inger Mattsson
från Eckerö brukar ses över en lunch på olika platser varje sommar. I år gick utflykten till Grannas Bistro, och gästerna berömde både laxen och personalen.

– Vi ville inte kalla oss för restaurang. Hit kan man komma för att ta ett
glas på kvällen, eller för att umgås och
spela spel. Det känns bättre att kalla
det för bistro, berättar Pia Mattsson.

En bra start

Det är en hel del äpplen inbakta i inredningen.

smakar lika gott ändå, och vi sparar
tid på att slippa göra extra rätter, säger
Pia Mattsson.
Rätterna på menyn är utvalda utifrån vad familjen gillar för mat.
– Pappa Jan Mattsson gillar klassisk mat, han ville ha schnitzel, köttbullar och skagenröra på menyn. Vi
tänkte att man ju måste börja någonstans, så vi satte oss ner och provade
några rätter och ändrade på det vi
tyckte behövdes. Vi har också ändrat
i menyn sedan vi öppnade, och man
märker vad som fungerar och inte, säger Pia Mattsson.
Givetvis kan man njuta av äppelmust till maten, eller köpa ett glas vin
eller en öl. På övervåningen kan man
spela shuffleboard och för den som vill
finns det sällskapsspel att låna.

Systrarna Pia och Moa Mattsson har
erfarenhet av restaurangbranschen
från tidigare jobb, men för familjen är
det nytt att driva restaurang. De gjorde
ett medvetet val att inte marknadsföra
bistron så mycket innan öppning, för
att kunna starta upp lite försiktigt och
jobba upp rutiner.
Förutom chefskocken, en medarbetare och några inhoppare under
den intensivaste perioden har familjen
skött bistron.
– Det har gått bra! Vi har fått
många positiva kommentarer från
gäster, och det har varit väldigt roligt
att jobba med hela familjen. Man står
i kassan en kväll och helt plötsligt är
hela familjen här, det är jätteroligt, säger Pia Mattsson.
Uppstarten och de första månaderna har gått bra. Det är en blandning av turister och lokalbor som
besökt Grannas Bistro, och abborren
och schnitzeln är de maträtter som sålt
allra bäst. Bistron håller öppet under
hela september. Planen inför nästa år
är att öppna igen i maj.

Inredningen är noga utvald och tillverkad av familj och släktingar till familjen.

En vän till familjen, Tobias Björkman har
gjort stolarna i baren.

Rummet som tidigare var pannrum har fått ett nytt liv.

Text: Erica Carlsson Foto: Robert Jansson
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Beteshagarna
är stora, och i år
har det funnits
gott om gräs.

På Boda mjölk är det full fart som gäller. Det är
mitt i skördetid, halmen ska balas och staplas
inför vintern samtidigt som gårdens 150 kor ska
tas om hand.
Text: Erica Carlsson

På Boda mjölk finns det alltid
någonting att göra. Carina och
Håkan Eriksson tog över gården
från Håkans föräldrar och driver
den i dag tillsammans med sonen

Foto: Daniel Eriksson

Tommy Eriksson. På gården finns
totalt 150 djur, varav 80 är mjölkkor, 70 kalvar och ungdjur. Nu i
skördetid är det extra mycket jobb
som ska göras.

När Åland Just Nu besöker
gården en eftermiddag i slutet på
augusti får vi följa med Carina
Eriksson till två av gårdens sommarbeten. Korna som mjölkas
går i en hage med anslutning till
ladugården, men de yngre kossorna och de som ska få kalvar till
hösten går på bete en bit därifrån.
Beteshagarna är stora, och korna
har tillgång till vattnet i Bodafjärden och i Vargsundet.
– Vi tittar till korna varje dag,

På kontoret har man utsikt över ladugården. Här inne finns datorn som registrerar när korna äter och mjölkas. Om
någon ko inte följer de normala rutinerna markeras hennes namn i rött, och Carina kan kontrollera djuret innan det har
gått för lång tid.

ibland flera gånger om dagen. Vi
räknar in dem och kollar att alla
ser ut att må bra, och så pratar vi
lite med dem och kontrollerar att
staketen är hela, berättar Carina
Eriksson.

Automatisk mjölkning
På Boda mjölk föds ungefär 100
kalvar varje år, och alla får ett eget
namn. Att hålla koll på alla namn
är däremot inte så enkelt, men
som tur är finns kontorets dator

till hjälp. Där finns all information
man kan tänkas behöva, om varje
ko.
– Korna har öronmärkning och
om vi söker på deras nummer får
vi bland annat upp hur gamla de
är, vilken stamtavla de har och
hur många kalvar de har fått, berättar Carina Eriksson.
På Boda mjölk sker både mjölkning och utfodring automatiskt.
Alla kor har ett halsband innehållande ett chip och när kon sedan

Carina Eriksson tittar dagligen till korna på sommarbetet, och pratar med dem.
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VISSTE
DU ATT?

En ko mjö
upp till 35 lkar
mjölk om liter
dagen

”Nu under skörden är det såklart extra
mycket att göra, men egentligen finns
det alltid saker att göra på en gård.”
passerar grinden till utfodring eller
mjölkning registreras det i datorn
på kontoret. Om någonting inte
fungerar skickas det ut ett larm
via sms till familjens telefoner.
– Det är jättesmidigt, vi ser
direkt om någon ko inte har mjöl-

Korna går fritt inne i ladugården.

kats och kan snabbt kontrollera
varför, säger Carina Eriksson.
Eftersom mjölkningen sköts automatiskt av gårdens två mjölkrobotar kan familjen ägna mer tid åt
gårdens andra sysslor, och främst
mer tid åt djuren.

En dag på Boda mjölk börjar
klockan 08.00, då ska kalvarna
utfodras med mat och vatten.
Mjölkrobotarna ska tvättas minst
två gånger om dagen, och ladugårdarna ska göras rent från foderrester.
När morgonsysslorna är klara
är det dags att kolla läget på datorn, om alla kor ser friska ut löper dagen på som vanligt.
På eftermiddagen börjar rutinerna om. Foder ska blandas,

kalvarna ska utfodras och gödseln
från ladugårdarna pumpas ut
och förvaras i stora brunnar på
gården.
På sidan av arbetet med gårdens kossor ska också 120 hektar
åkermark odlas och skördas.
Förutom gräs odlas också spannmål och majs som blir foder till
djuren.
– Och så har vi mängder av
pappersarbete att sköta, det är en
stor del av mitt jobb på gården,

berättar Carina Eriksson och pekar på pärmarna med papper som
står uppradade inne på kontoret.
När slutar er arbetsdag?
– Egentligen aldrig, i och med
larmsystemet har vi övervakning
dygnet runt och någon måste
alltid vara tillgänglig ifall det kommer ett larm. Nu under skörden
är det såklart extra mycket att
göra, men egentligen finns det
alltid saker att göra på en gård,
säger Carina Eriksson.

På Boda mjölk finns några olika koraser. Kon på bilden är en Jerseyko, de ser lite ut som rådjur i färgen och är mindre
än de andra korna.

Tvvätta med hö
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Höstrusta med Milwaukee!
SVALFRIHET
KAMPANJ!

Just nu kostar det inget extra
att välja fritt mellan alla
våra standardfärger, portbladsprofiler och ytstrukturer.*

Nu ännu
is!
lägre pr
Maskinpaket M18 FPP6A-502B

Läs om våra garageportar på:
www.crawfordgarageportar.se

• Slagborrmaskin, slagskruvdragare,
cirkelsåg, tigersåg, vinkelslip, lampa
• 2 st 5 Ah batterier
(1.659,-)

1.299,-

Ah
Extra 5
!
å köpet
batteri p 9,-)
9

(Värde 1

Borrskruvdragare
M18 CBLDD-502C
• Kolborstfri, 60 Nm
• 2 st 5 Ah batterier

269,(459,-)

Vinkelslip M18 CAG125X-0

• Stomme utan batteri och laddare
• 125 mm
(289,-)

199,-

SERVICE FÖR DIG

Holmbergs Ab, Godbyvägen 13. Tel. 018 525 566

MARIEHAMN

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax

NYA PEUGEOT 508 SW
ÅLANDSLANSERING 9-13.9.

PEUGEOT I-COCKPIT®
NIGHT VISION -MÖRKERSEENDE
FILHÅLLNINGSASSISTENT
PARKERINGSAUTOMATIK
Årets stiligaste kombinyhet
Pris från.

32 807 €

Peugeot 508 SW Pris från 32 807 €, inkl. leveranskostnad 600 €. CO2-utsläpp 123 – 168 g/km, EU-blandad 4,7 – 7,4 l/100km. Fri bilförmån från 670 €/mån. Bilen på bilden är extrautrustad.

508 SW finns på torget i Mariehamn
lördagen den 7.9 kl.11–14 under ”Bilar i City”-evenemanget.
Bilförsäljning: Sven tel. 329 920, Conny tel. 329 922, Pontus tel. 329 926 Reservdelar: tel. 329 921 Verkstadsbokning: tel. 329 935

BRA OCH SNABB FINANSIERING ORDNAS!

www.hawe-bil.com

Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00
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DET FINNS INGET DÅLIGT VÄDER...

REGN & RUSK!
5 5 90

€ /s e t

6 4 90

€ /s e t

5 590

€ /s e t

64

9 0 et
€ /s

G a lon h a nds ka r

finns i många färger

OFODRADE

14

90

3 2 90

€

€

FODRADE

16 9 0

€

Viking stl. 20–26

Viking stl. 20–26

St öv la r

Stl. 27/28 – 32/33

3 4 90

39 00

€

€

BU

D

Nokia stl. 24–36

OM

Nokia stl. 24–36

Mattssons_logo_red_black.eps
Måndag–fredag 7–21, lördag 9–21, söndag 11–19. Bygg: Måndag–fredag
7–17, lördag 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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6 MÖNSTER, MÖNSTER, MÖNSTER

Mönstrade plagg är helt rätt i höst, och funkar året om. Små
eller stora mönster, mörka eller ljusa färger, välj vad som passar
just dig!
Ett förslag är den här chiffongblusen, som kan stylas både
till vardag och till fest.

Polarn o. Pyret
har manchesterplaggen
för de yngsta.
Dessa marinblåa hängselbyxor är gjorda
av ekologisk
bomull.

Källa: Vagabond

6 TÅLIGARE SKOR
Det är dags att plocka fram skorna som klarar det
ruskiga höstvädret. Stövletterna Kenova från Vagabond är ett bra val. Den rejäla sulan är perfekt för
blöta gator och kallare väder.

Källa: Lindex

HÄR ÄR HÖSTENS
Nu är det snart dags att klä sig lite varmare, och i tåligare skor. Åland Just Nu har
varit ute och spanat i de åländska klädbutikerna för att se vad det är som gäller.
Jordnära färger brukar höra hösten till, och så även i år. Blanda gärna med livliga
färgklickar, hållbara material och mängder av manchester.
Text: Erica Carlsson

HÖSTNYTT FÖR HENNE!

Rieker 70,50

Ecco

170,50

En stickad tröja
i en stark färg är
ett bra val i höst.
Källa: Esprit

Rieker 76,-

RYMLIGA OCH BEKVÄMA

Vagabond

127,-

Vagabond

Gabor 135,50

även i svart 109,-

BÅDE TILL VARDAGS OCH TILL FEST

Rieker 64,50

Gabor 111,-

LITE SPORTIGARE

Tommy Hilﬁger 132,50

6 FÄRGKLICKEN
Object kappa 119,99

Object tröja, även i beige 34,99

I Sittkoff Gallerian, tel. 14 432.
Vardagar 10–18 • Torsdagar 10–20 • Lördagar 10–16

I höst är det hett, hett, hett att piffa upp outfiten med lite färg. En färgad väska
är helt rätt, lika så en hel outfit i färg. Vill du vara både praktisk och färgglad
kan du satsa på en stickad tröja i rosa.
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6 SNEAKERS FÖR DE YNGRE
Tiden är förbi för chunky sneakers. Nu är det dags att plocka fram den nättare
varianten igen. Det finns mängder av sneakers att välja mellan, men ett par
klassiska Nike Air force fungerar till nästan alla tillfällen.

Källa: Nike

6 KLÄDER EFTER VÄDER
Hösten är här och höstrusket anländer förr eller senare. Gör dig redo för
regniga dagar genom att införskaffa en regnkappa. Den håller dig torr i
höstens alla väder, och den fina gröna färgen lyser upp gråa höstdagar.

MODETRENDER
Källa: HM

”Blanda gärna med livliga färgklickar, hållbara material och
mängder av manchester.”

HÖSTNYTT FÖR HONOM!

Rieker, även i svart 91,50

Rieker

70,-

Rieker 86,-

RYMLIGT OCH SKÖNT

Vagabond, även i svart
159,-

Gant

221,-

Gant

183,50

STILIGT
Tommy
Hilﬁger
plånbok
35,50

Ecco, GoreTex 151,50

Gant 172,-

BEKVÄMT

6 MANCHESTER
Att klä sig i plagg av manchestertyg är helt rätt i höst. Man kan tro att tyget har
sitt ursprung i Manchester, men så är det faktiskt inte. Det sägs att tyget vävdes
i Egypten redan för två tusen år sedan, men när det slog igenom i Europa på
1700-talet fick det stor spridning just i England. I dag är det inte några konstigheter att bära byxor av manchestertyg, och till hösten passar det bra med en
jacka i en jordnära färg.

Tommy Hilﬁger väska 102,50

I Sittkoff Gallerian, tel. 14 432.
Vardagar 10–18 • Torsdagar 10–20 • Lördagar 10–16
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Många fleråriga trädgårdsväxter mår bättre
av att planteras på
hösten.Foto: Pressbild/
Micke Persson

Det närmar sig den stora planteringsveckan
– När det kommer till att tillbringa tid
Den stora planteringsveckan
i trädgården är hösten underskattad. Ur
är ett nio dagars evenemang
växternas perspektiv är det ofta det
med start den första lördagen bästa alternativet, säger Mulle Eriksson, ägare av Rosenblads trädi september.
gårdsbutik.
Det är andra året som den
Hösten mindre påfrestande
stora planteringsveckan
I många fall kan hösten innearrangeras av flertalet trädbära en smidigare flytt och
gårdsbutiker i Sverige och av plantering av växterna. Luften
är svalare och jorden fuktigare
3 HUSMÄRKEN
• 1000 MÖJLIGHETER
Rosenblads
trädgårdsbutik• 70
på GRUNDMODELLER
vilket innebär mindre stress
Åland.
för växterna, och de får tid att
Den stora planteringsveckan är ett höstevent med syfte att visa att hösten är en
utmärkt tid för plantering. Nästan alla
fleråriga växter så som prydnadsbuskar,
bärbuskar, prydnadsträd, fruktträd och
perenner går bra att plantera på hösten.

Rosenblads trädgårdsbutik var med redan
när den stora planteringsveckan startades
upp förra året. Syftet med veckan är att
trädgårdsbutikerna som deltar i eventet
ska sprida kunskap om höstens planteringsmöjligheter till kunderna.
– Vi har mycket på gång och
satsar mer det här året än i fjol.
Vi vill att våra kunder ska lyckas
och om vi kan få dem att plantera på hösten är vi en bit på vägen, säger Mulle Eriksson.
Erica Carlsson

3 HUSMÄRKEN • 70 GRUNDMODELLER • 1000 MÖJLIGHETER
etablera sig på sin nya växtplats
under hösten och vintern.
– Växterna vilar under vintern,
och när det sedan blir vår ligger de
steget före och kommer igång mycket
tidigare än de växterna man planterar på
våren, förklarar Mulle Eriksson.

”Vi har mycket på
gång och satsar mer
det här året än i fjol. ”

FÖRVERKLIGA DIN
HUSDRÖM NU
Förverkliga din husdröm
I över 40 år har vi förverkligat husdrömmar på Åland. Vi bygger alltid med
åländska entreprenörer och erbjuder en flexibilitet utöver det vanliga.
Hos oss hittar du inte mindre än tre olika husstilar, 70 grundmodeller och
1000 möjligheter. Kort sagt - vi har ett hus som passar alla, oavsett
önskemål och behov.

Förverkliga din husdröm

Varmt välkommen att kontakt mig!

och dra fördel av den
låga kronkursen!

Lennart Eriksson
I över 40 år har vi förverkligat husdrömmar på Åland.
lennart.eriksson@anebyhusgruppen.se
00358-400 527 100
Vi bygger alltid med åländska entreprenörer och
www.anebyhusgruppen.se
erbjuder en flexibilitet utöver det vanliga.

3 STILAR • 60 HUSMODELLER • 1000 MÖJLIGHETER

I över 40 år har vi förverkligat husdrömmar på Åland. Vi bygger alltid med
åländska entreprenörer och erbjuder en flexibilitet utöver det vanliga.
Hos oss hittar du inte mindre än tre olika husstilar, 70 grundmodeller och
1000 möjligheter. Kort sagt - vi har ett hus som passar alla, oavsett
önskemål och behov.

Varmt välkommen att kontakta mig!
Lennart Eriksson
lennart.eriksson@anebyhusgruppen.se
00358-400 527 100
www.anebyhusgruppen.se
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Er nya Myresjöhusrepresentant på Åland!

Spara
upp till

560€

på kamin +
skorstenspaket!

Se mera på www.hfc.ax/kampanjer

KÖK från Noblessa
Spara
upp till

550€
på utvalda
spisar!

Upp till

35%
RABATT

Spara
upp till

830€
på spis

på inredning!

+ skorsten!
Upp till

40%
RABATT
på tillbehör!

Hus & Fritidscenter
Uppgårdsvägen 3, 22100 Mariehamn • Tel. 14 554 • info@hfc.ax • www.hfc.ax
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Mikael var efterlängtad

Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts 5

Vi frågade familjerna vad de önskar sig av sitt boende.
Det var så den nya husmodellen Mikael föddes.
Hemmets hjärta är det rymliga och ljusa 55 m² stora köket och
vardagsrummet.
Trevliga gemensamma utrymmen eller eget lugn.
Utrymme, ljus och rymd men inga onödiga kvadratmetrar.
Roligt att inreda och lätt att modiﬁera enligt egna behov.
Vill du ha ett fjärde sovrum? Eller en köksö?
Med egna tillval får du ett perfekt hus.
Energieffektivt hem som följer de åtstramade
byggnadsbestämmelserna redan nu.
Fråga mer av din egen
Älvsbyhusrepresentant:
Susanna Olsson, 0400 515 831
susanna.olsson@alvsbytalo.fi

NU
HÖSTRABATT

-10 000 e
Pris fr. 178 330 e
(norm. fr. 188 330 e)
Priset inkluderar moms, frakt
och standardgrund.

Förmånen i kraft endast
till den 21.10.2019.

Bilden innehåller tillval.

F:ma Holger Karlsson

AVLOPPSEXPERTEN
Avloppsstopp är nu ett minne blott!
Du med 3-kammarbrunn – ring
och boka årlig tömning så har du
en sak mindre att hålla reda på!
Ring 32 620 eller
0457 022 9620.

alvsbytalo.fi

Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

Kvinnofridslinjen
ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE. GÄLLER ENDAST
DIREKTBOKNINGAR MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/VECKA.

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dej som utsatts för fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld eller hot och våld. Du som anhörig eller vän är också
välkommen att ringa.

Ring 25 500 (018 25 500 om du
ringer från din mobil) och du får
stöd och hjälp dygnet runt av
professionella handläggare med
tystnadsplikt!
och

Starta semestern dagen innan take off och checka in både
dig och bilen på Connect Hotels! Rumspriser från 599 SEK
inklusive frukost & transfer till flygplatsen på fasta tider.
Uppge rabattkod ÅLAND och erhåll 10% rabatt på logi
och frukost. Bokningen kan ENDAST göras via vår hemsida
på connecthotels.se

i samarbete

alternativ
till våld
Alternativ Till Våld erbjuder stöd och behandling till män med vålds- och aggressionsproblem i sina nära relationer. Samtal/behandling i grupp och/eller individuellt.

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag eller
torsdag kl. 12–13 eller per e-post atv@atv.ax!
Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

connecthotels.se
och

i samarbete
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Trunkluckspriser
på vinterdäck!

KRALL ENT ERTA INM E NT I SA M A RB E TE M E D SA NGRÉ E VE NT P RESE NTE RA R

MARIEHAMN, ALANDICA
LÖRDAG 19 OKTOBER KL. 19.30

BILJETTER: KRALL.SE ALT ALANDICA KULTUR & KONGRESS RECEPTION

K r all Entertainment och Sa ngr é Event pr esenter ar

Sommardäck till specialpriser!
Även bilservice

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

MARIEHAMN,
ALANDICA

Tel. 16880, 040 729 4200 eller 0400 804 190
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

15 DECEMBER KL. 18.00

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

BILJETTER: LABERO.COM

finns i butik fr .o.m 10 september , välkommen!
Den 10 september släpper
Pentik sitt nya bassortiment

puisto
i två olika
färgställningar

bl.a. tyg på metervara,
plastat tyg, löpare,
kuddfodral

Lördag 21 september från Bussplan,
start kl. 12.00, stop kl. 18.00.
Pris: 15 € vuxen,
5 € barn under 12 år,
gratis för barn under 6 år.
Kontant- eller kortbetalning
till chauffören.

Ta bussen
Boka
till Skördefesten din plats
INSPIRATION & GLÄDJE TILL HEMMETS ALLA RUM
TORGGATAN 9/HÖRNET EKONOMIEGATAN, TEL. +358 18 12 787

www.syrrans.ax

Följ med på bussrundtur under lördagen.
Vi besöker Västerro, Amalias Limonadfabrik & Mercedes chokladfabrik,
Lumparby Ollas, Utgård, Sågkvarnen
i Lumparby samt Open Water Brewery.

Tel. 26311 eller
info@vikinglinebuss.ax

Välkommen med!
Vikinglinebuss.ax
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Varje september åker jag ut till stugan
för att plocka rönnbär. Oftast blir det
den allra sista stugfärden innan
säsongen är över och båten ska upp.
Det är lite vemodigt, men samtidigt en
fin avslutning och en start på något
annat. Skördetiden.
Rönnbär är tacksamt att plocka,
näringsrikt och fantastiskt gott. Dessutom finns det överallt och i stora
mängder. Passa på att plocka efter
den första frosten, då smakar de som
bäst. Annars kan man ”fuska” och
frysa bären i frysen över en natt.
Rådjurstek med gräddsås, svamp
och potatis toppad med hemlagad
rönnbärsgelé är nog det godaste som
finns.
För den som gillar lite bittrare gelé
passar rönnbär perfekt.
Text, recept och foto:
Staffan Lund

PICKLADE RÖNNBÄR

RÖNNBÄRSGELÉ

5 dl rönnbär
2 dl socker
2 dl vatten
1 dl ättiksprit 12 %

2 liter rönnbär
1 äpple
0,5 liter vatten
cirka 4-5 dl socker

Rensa rönnbären. Koka ihop lagen
med socker, vatten och ättika. Lägg
i bären och låt de koka med i lagen i
cirka 5 minuter. Ta upp bären med
exempelvis en hålslev och lägg dem
i en rengjord burk med lock. Häll
på lag så att det täcker bären. Låt
svalna i rumstemperatur innan du
sätter på locket och förvarar den i
kylen.

Skölj och rensa rönnbären. Skala
och rensa äpplet från kärnhus. Tärna. Man kan också ha med skal och
kärnor eftersom gelén ändå silas.
Koka äppelbitar, rönnbär och
vatten i cirka 30 minuter på medelvärme i en stor kastrull med lock.
Häll genom en silduk och låt
självrinna.
Mät saften och tillsätt knappt 1
dl socker per dl saft. Rör och sjud i
cirka 10 minuter utan lock.
Skumma och gör geléprovet.
Häll över gelén i rena glasburkar. Låt stå att svalna och stelna
utan lock i några timmar.
Förvara svalt och mörkt med
lock.

RÖNNBÄRSKETCHUP
(Recept från boken ”Maten jag
älskar” av Carina Brydling)
OBS! Passar inte till korv med bröd
enligt mitt tycke. Snarare gratinerad
getost, vilt och kallskuret kött.
2 dl rönnbär
2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
50 g smör
1,5 dl socker
1 msk timjan
1 dl vatten
1 dl äppelcidervinäger
Rensa och koka rönnbären snabbt i
lättsaltat vatten.
Skala och hacka lök och vitlök.
Lägg smöret i en kastrull och tillsätt lök, vitlök, socker och timjan.
Värm tills löken blir blank och
sockret löser sig något.
Tillsätt rönnbär, vatten och vinäger.
Låt allt koka ihop i 10 minuter.
Mixa till en slät massa.
Sila och häll upp i en flaska.
Förvara flaskan mörkt och svalt.
Håller sig i en månad, ännu längre om man utesluter smör.

PEKTIN

GELÉTEST

Lägg
en matsked nykokt gelé på en
liten, kall tallrik och ställ den
i kylskåp några minuter. Ta ut
tallriken ur kylskåpet och gör en
fåra mitt i gelén med till exempel en
sked. Om fåran består är gelén färdig.
Fortsätt annars att koka gelén tills den
sätter sig. Fungerar det inte eller om
man vill ha en ännu fastare gelé, kan
man tillsätta syltsocker som innehåller
pektin, alternativt citronsyra eller ren
pektin. Cirka en tesked per kilo.

• Pektin är det
naturliga ämnet i bär
och frukt som gör
att en gelé stelnar.
• Bärens mognad styr
mängden pektin. Bär har
som mest pektin när de
just mognat, sedan avtar
mängden efter hand.
• Äpple innehåller mycket
pektin. Använd 20 procent
äpple för en mer
fast gelé.
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MATLUST

FÖR LÄCKRARE
STUNDER

Välkommen till vår fräscha
fiskbutik vid Maxinge

5,-

Hos oss hittar ni allt från havets delikatesser.
Vi har ett brett utbud som passar både till
lunch, middag och fest. Allt från färsk
åländsk fisk till snittar och röror.

Smörgåstårta
5-6 pers

19,50

(beställningsvara)

ÖPPETTIDER:
VARD. 10–18, LÖRD. 10–17
VÄLKOMMEN!
fiskkojan.maxinge@chipsters.fi • Tel. 12 008

Lingongrova en riktigt bra start på dagen!
n,
Fullkor
&
surdeg
lingon

Pågen på Åland, tel. 0400 529 731
• www.pagen.ﬁ • www.pagen.se

restaurang

vid St1-macken

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

S-MARKET GODBY, Godbyvägen 1424, Godby.
S-MARKET JOMALA, Lövuddsvägen 1, Mariehamn.

ÖPPET HELA ÅRET!
t.o.m. 8.9.2019: månd–torsd 10.30–18,
fred–lörd 10.30–22, sönd 12–18.
Från 9.9.2019: månd–onsd 10.30–16,
torsd 10.30–18, fred–lörd 10.30–22, sönd 12–18.
Vi serverar dagens, middag, smarriga smörgåsar, hembakt
kaffebröd, glass, goda drycker m.m.
Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade grupper. Mera om oss och
om dryckesprovningar hittar ni på Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren. Vi har alla rättigheter!

Hjärtligt välkomna!
Tel. +35840 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net. Vi finns på Facebook: Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren

VARUBODEN CITY, Torggatan 6, Mariehamn.
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Evenemang
SEPTEMBER
fredag 6

Nilsson,nationalekonom som studerat marginalisering, ekonomi samt
värdet av prevention, tidiga insatser,
rehabilitering och samverkan mellan
olika offentliga aktörer. Lagtingets
auditorium kl. 13 eller 18.

Extra långa öppettider på Kastelholms slott

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunder-

hållning med Malin Artz på Park
Kl. 22.00-01.30.

onsdag 18

DANS / KROG / NÖJE Dj Simolin i
Arken Nattklubb Kl. 22.00.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Erik Hassbrink på Park
Kl. 22.00-01.30.

lördag 7

torsdag 19

BARN / UNGA / FÖRELÄSNING

Mariehamn firar de europeiska
kulturmiljödagarna Utställningar,
boksläpp, konst på bio och stora
kulturavsdagen på stadsbiblioteket
och Bio Savoy. Hela programmet
på evenemang.ax

FÖRELÄSNING Pia Sjöberg föreläser
om Lövökongressen Ålands kulturhistoriska museum kl. 18.
MUSIK Höstkonsert med Gävle Symfo-

niorkester Gävle Symfoniorkester inleder hösten med ett romantiskt och
spännande program på Alandica.
Sopran Åsa Jäger, dirigent Tabita
Berglund. Kl. 19.

TEATER Kedjan spelas på Höglid

Upplev ett skådespel fritt efter
Benita Mattsson-Eklunds bok
"Kedjans hämnd" på Kökar.
Kl.19-21

SPORT Ridsport: Hoppningstävling
på Ålandstravet kl. 10-17.
KONST / UTFÄRD / UTFLYKT Konst-

rundan 2019 En unik möjlighet
att träffa konstnärerna i deras
arbetsmiljö. Karta och deltagare
på www.konstrundan.fi

BARN / UNGA / SPORT

Bilar i City Välkomna till torget
i Mariehamn för att se på bilar
av alla olika slag. Från nya bilar
till trampbilar. Trampbilar och
bollkastningstävling för barnen. Kl
10-15.
FÖRELÄSNING Kulturarvsdagen i

Ålands museum Pia Sjöberg och
Jonas Karlsson: Hållbarhet i praktiken - det traditionella byggandets
material och konstruktioner. Niko
Anttiroiko: Skadeinventering efter
Alfrida. Fri entré. Kl. 11-13.
BARN / UNGA / ÖVRIGT Blåljusdagen

vid Mariehamns Räddningsverk
Samla familjen och kom på blåljusdagen vid Mariehamns Räddningsverk. Kl. 11-14.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT Besök-

strädgården Senses Besöksträdgård och café mellan klockan 12
till 18.

FILM / KONST Konst på bio – Näck-

rosor av Monet Berättelsen om
Monets besatthet av vatten och
ljus på Bio Savoy kl. 13.

BARN / UNGA / LITTERATUR Boksläpp

av Segraren i stadsbiblioteket Karin
Erlandsson läser och berättar om
fjärde och sista delen i sin bokserie Legenden om ögonstenen. Kl.
13.

KONST Vernissage: Red is the

Colour of Your Life, fotografier av
Maria Rosenlöf i Ålands konstmuseum. Fri entré. Kl. 13.
MAT / MUSIK En miljon sjunger

nordiskt – allsång på Alandica Gillar
du att sjunga? Sjunger du i kör?
Då ska du inte missa Nordens
största allsång med körer från hela
Norden! Kl. 19.30.
DANS / KROG / NÖJE Dans på Hammarbo med Dansens Vänner Orkester: Lelle o pojkarna kl. 19.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Simolin i
Arken Nattklubb Kl. 22.00.
KROG / NÖJE / MUSIK Åländsk coun-

try/rock med Don't Touch på Park
Bandet spelar kl. 22.30-01.30.

I höst håller Kastelholms slott öppet för besökare fram till och med 3 november.

Kastelholms slott håller öppet för besökare fram till den 3 november i år. Tidigare har slottet stängt för säsongen samtidigt som Jan Karlsgården och Vita Björn
i mitten av september, men i år provar
man att hålla öppet längre.
Har du inte hunnit besöka Kastelholms slott i
sommar? Oroa dig inte, i år har du gott om tid.
Slottet håller öppet för besökare fram till den 3
november.
Vanligtvis brukar Kastelholms slott, Jan Karls-

ÖPPETTIDER
1-15 september: Alla
dagar kl. 10.00-17.00.
19 september - 3
november: TorsdagSöndag kl. 10.00-16.00.

gården och fängelsemuseumet Vita
Björn stänga igen
för säsongen i mitten av september.
I år håller slottet
öppet för besökare
torsdag-söndag fram till början av november.
På slottet finns aktiviteter för både vuxna och
barn. Audioguiden tar dig med på en resa tillbaka
i tiden och lär dig om den åländska historien. Barnen kan leta skattkistor, lägga pussel eller räkna
spöken i slottets alla skrymslen.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Erik Hassbrink på Park
Kl. 22.00-01.30.

fredag 20
MARKNAD / LOPPIS / UTFÄRD / UTFLYKT

Skördefesten på Åland 2019 Besök
öppna gårdar och restauranger. Se
skordefest.ax för hela programmet.

BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS Skör-

defest på Bolstaholms Gård
Aktiviteter för hela familjen på Barnens
gård. Kl. 11. Se hela programmet på
Evenemang.ax

KULTUR / ÖVRIGT Frimärksutgivning och

specialstämpling Skördefesten Haga
Kungsgård kl 12-16.

MAT / TEATER Den sista synden

söndag 8

onsdag 11

BARN / UNGA / FÖRELÄSNING

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurun-

Mariehamn firar de europeiska
kulturmiljödagarna Utställningar,
boksläpp, konst på bio och stora
kulturavsdagen på stadsbiblioteket
och Bio Savoy. Hela programmet
på evenemang.ax
TEATER Kedjan spelas på Höglid

Upplev ett skådespel fritt efter
Benita Mattsson-Eklunds bok
"Kedjans hämnd" på Kökar.
8 september kl. 14-16

KONST / UTFÄRD / UTFLYKT Konst-

rundan 2019 En unik möjlighet att
träffa konstnärerna i deras arbetsmiljö. Karta och deltagare på www.
konstrundan.fi
KULTUR / MUSIK Stora Kulturarvsdagen Kreativ verkstad, föreläsning
och boksläpp med konsert i stadsbiblioteket. Kl. 11-13.
BARN / UNGA / WORKSHOP Välkom-

men att prova på schablonering på
stadsbiblioteket Med inredningsartesan Jessica Westerlund. Fri
entré. Kaffe, te och smörgås ingår.
Kl. 11-13.

LITTERATUR / MUSIK Boksläpp med

konsert Martin Högstrand släpper
sin nya roman "Claire" till musik av
Schumann och Schubert av Elina
Granlund, Kjell Frisk och Stephen
Kemetter på stadsbiblioteket. Kl.
15-16.30.

SPORT Ridsport: Dressyr

på Ålandstravet kl. 15-22.

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s
gemensamma redaktion genom att fylla i formuläret på evenemang.ax/tipsa

derhållning med Spencer Strandh på
Park Kl. 22.00-01.30.

torsdag 12
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Lunchguidning: Red is the Colour of
Your Life, fotografier av Maria Rosenlöf Ålands kulturhistoriska museum
kl. 12.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Spencer Strandh på
Park Kl. 22.00-01.30.

fredag 13
SPORT Åland SwimRun 2019

Starten för Long-sträckan Åland
SwimRun går vid Ålands norra
utpost Havsvidden i Geta och
målgången i Käringsund i Eckerö på
västra Åland.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Spencer Strandh på
Park Kl. 22.00-01.30.

TEATER Kedjan spelas på Högtomt

Upplev ett skådespel fritt efter
Benita Mattsson-Eklunds bok
"Kedjans hämnd" i Saltvik . Kl. 1921.

SPORT Folkracetävlingar i
Vessingsboda Välkommen på
Folkrace tillsammans med Ålands
Motorklubb r.f kl. 11.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT Besök-

strädgården Senses Besöksträdgård
och café mellan klockan 12 till 18.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Spencer Strandh på
Park Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Cesar i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

Upplev en fängslande och
underhållande mordteater.
Skådespelarna rör sig mellan borden
och mellan scenerna serveras
en god trerättersmeny på ÅSS
Segelpaviljongen. Kl. 19

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Erik
Hassbrink på Park Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Pernie i Arken
Nattklubb Kl. 22.00.

lördag 21

MARKNAD / LOPPIS / UTFÄRD / UTFLYKT

Skördefesten på Åland 2019 Besök
öppna gårdar och restauranger. Se
skordefest.ax för hela programmet.
BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS Skör-

söndag 15
TEATER Kedjan spelas på Högtomt

Upplev ett skådespel fritt efter
Benita Mattsson-Eklunds bok
"Kedjans hämnd" i Saltvik. Kl. 14-16

KULTUR / MUSIK Konsert: Ett liv som

defest på Bolstaholms Gård
Aktiviteter för hela familjen på Barnens
gård. Kl. 11. Se hela programmet på
Evenemang.ax

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT Besöksträdgården Senses Besöksträdgård
och café mellan klockan 12 till 18.

Nattklubb Kl. 22.00.

Elvis - Henrik Åberg En helkväll med
Nordens största Elvistolkare Henrik
Åberg på Alandica. Kl. 19-21.

KONST Vernissage: It Is Too Late (To
Dance), Rita Jokiranta Ålands konstmuseum kl. 14.

lördag 14

måndag 16

SPORT Åland SwimRun 2019

FÖRELÄSNING

Upplev en fängslande och
underhållande mordteater.
Skådespelarna rör sig mellan borden
och mellan scenerna serveras
en god trerättersmeny på ÅSS
Segelpaviljongen. Kl 18.

DANS / KROG / NÖJE Dj Cesar i Arken

Starten för Long-sträckan Åland
SwimRun går vid Ålands norra utpost
Havsvidden i Geta och målgången i
Käringsund i Eckerö på västra Åland.

Ingvar Nilsson föreläser om utanförskapets pris Vad kostar det
oss och våra unga människor att
hamna i ett utanförskap? Ingvar

MAT / TEATER Den sista synden

Evenemangen fortsätter på nästa uppslag

Fler evenemang på

www.aland.com
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TILLSAMMANS SKAPAR
VI DET BÄSTA ÅLAND
MAN KAN TÄNKA SIG

Verkstadsarbete

Ett Åland där alla kan blomstra,
där både människor och natur
mår bra.
Och du, omställningen pågår.
I april utsågs Åland till en av vinnarna i
European Sustainability Award 2019 för
sitt hållbarhetsarbete.

• Stenskott/byte av vindruta
• Oljeservice
• Besiktningskontroll
• Försäljning av Valvoline-produkter

BLOMSTRA
DU OCKSÅ!

Ny kundmottagning!

ENGAGERA DIG
LÄS MER OM HUR PÅ

www.bärkraft.ax
Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Välj fönster, dörrar och garageportar
från oss – med eller utan montering
Energisnåla, moderna och innovativa produkter från Dako – en av Europas största tillverkare.

PVC FÖNSTER är underhållsfria med låga U-värden och
har 10 års garanti. De behöver aldrig målas, endast 2
sidor att tvätta och med vädringsläge som standard.
Finns även i trä eller aluminium.

Välj också bland över 90 olika designade
ytterdörrar eller designa din egen.

Auktoriserad försäljnings- och servicceenhet
Tel. 0457 343 2120 | bjorkslingan.ax | info@bjorkslingan.ax
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Evenemang
SEPTEMBER
lördag 21

MUSIK Close Enough Vokalensemble En
kväll med pop och jazz, där Beatles
och Beach Boys möter Ellington och
Shakespeare med flera tillsammans
med åländska vokalensemblen Close
Enough. Alandicas auditorium kl. 19
DANS / KROG / NÖJE Dj Pernie i Arken
Nattklubb Kl. 22.00.
KROG / NÖJE / MUSIK Rockcovers med
The Rewinds på Park Bandet spelar kl.
22.30-01.30.

söndag 22
MARKNAD / LOPPIS / UTFÄRD / UTFLYKT

Skördefesten på Åland 2019 Besök
öppna gårdar och restauranger. Se
skordefest.ax för hela programmet.

BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS Skör-

defest på Bolstaholms Gård
Aktiviteter för hela familjen på Barnens
gård. Kl. 11. Se hela programmet på
Evenemang.ax

onsdag 25
KROG / NÖJE / MUSIK Baskery spelar på
Pub Ettan Countryrockande systratrio
som bland annat turnerat världen över
med Robbie Williams. Kl. 20.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Tomas
Wahlgren på Park Kl. 22.00-01.30.

torsdag 26
FÖRELÄSNING / KONST Lunchguidning: It

Is Too Late (To Dance), Rita Jokiranta
Ålands konstmuseum kl. 12.

FÖRELÄSNING Vilken politik krävs för

en levande landsbygd och skärgård?
Kjell Hansen är universitetslektor vid
avdelningen för landsbygdsutveckling
vid Sveriges Lantbruksuniversitet i
Uppsala. Lagtingets auditorium kl. 19.
KROG / NÖJE Bra Mkt Sämre! Humor-

show med Thomas Järvheden Thomas
Järvheden framför flera av världens
största hits omgjorda till humorlåtar.
I Kaptensalen på Hotell Arkipelag kl.
19.30.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhåll-

2019 Internationell hundutställning
med rasbedömningar och tävlingar i
Eckeröhallen kl. 9-16.

Mordteater på ÅSS Paviljongen

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT Besök-

strädgården Senses Besöksträdgård
och café mellan klockan 12 till 18.
MARKNAD / LOPPIS Höstloppis och
Thuremarknad på Thuregården i Möckelö Försäljning kl. 12-15.
FÖRELÄSNING / KULTUR Ålands museums
samlingar: Bindmössa är huvudsaken
Museiguiden Hanna Leppälä och
textilkonservatorn Susan Hannusas
visar bindmössor och berättar om
huvudbonadens kulturhistoria. Kl. 14.
KULTUR / MUSIK Konsert: Tribute to the
Eagles En hyllningkonsert till the Eagles
av det österbottniska bandet Dollan
& Friends, på Alandica kultur och
kongress kl. 19 till 21.30.
DANS / KROG / NÖJE Dans på Klippan
med Dansens Vänner Orkester: Micke o
Hasse. Kl. 19.30.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Tomas Wahlgren på Park Kl.
22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Timmy i Arken

Den 20/9 samt den 21/9 utspelar sig mordgåtan ”Den sista synden” på ÅSS Paviljongen.

Nattklubb Kl. 22.00.

DANS / KROG / NÖJE Clabbe "rakt över
disc" på Arken Clabbe är Sveriges
första kändis-Dj och han är "still going
strong". Kl. 22.30-02.00.

söndag 29
SPORT / ÖVRIGT International Dog Show

2019 Internationell hundutställning
med rasbedömningar och tävlingar i
Eckeröhallen kl. 9-16.

OKTOBER
onsdag 2

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Yohan Henriksson på Park Kl.
22.00-01.30.

torsdag 3
KULTUR Fri entré i Ålands kulturhistor-

Mordteatern ”Den sista synden” spelas
på ÅSS Paviljongen vid två tillfällen i september. Mordet utspelar sig runt det förra
sekelskiftet, och förhoppningsvis leder ledtrådarna fram till mördaren. Välkommen till
en kväll fylld av spänning och god mat.
I september kan du uppleva mordteatern ”Den sista
synden” på restaurang ÅSS Paviljongen. Pjäsen ut-

WORKSHOP / ÖVRIGT Diamond painting träff på Thuregården Pröva på
tillfälle med scrapbooking. Kaffe och
smörgås ingår. Bindande anmälan
via ”Diamond painting på Åland” på
Facebook. Kl. 15.
DANS / KROG / NÖJE Rosa/Blå Bandet-

galan 2019 Välgörenhetsgala till förmån för Ålands Cancerförening med
mingel, god mat och underhållning
på Hotell Arkipelag. Kl. 18.

onsdag 16

lördag 12
SPORT Kanonloppet och Ålandsmar-

KROG / NÖJE / MUSIK Cancergala på

SPORT

KROG / NÖJE / MUSIK Karri Salo spelar
på Pub Ettan Finsk trubadurafton.
Kl. 20.

BARN / UNGA / TEATER Mio, min Mio
på Alandica Teater Alandica ger
Astrid Lindgrens familjeföreställning
Mio min Mio. Kl. 14 och kl. 17.

SPORT / ÖVRIGT International Dog Show

Nattklubb Kl. 22.00.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhåll-

DANS / KROG / NÖJE Dj Larsis i Arken
Nattklubb Kl. 22.00.

En renodlad Catch & Release-tävling.
Startplatser: Hällö, Knutnäs och
Lisström. Kl. 9-16.

DANS / KROG / NÖJE Dj Jonake i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

BARN / UNGA / ÖVRIGT Open by Night i

SPORT Gäddfisketävlingen Getadraget

FÖRELÄSNING Tuukka Turtiainen från
Strålsäkerhetscentralen föreläser
om radon Ålands kulturhistoriska
museum kl. 12.

DANS / KROG / NÖJE Dj Larsis i Arken

söndag 6

lördag 28

hållning med Peter Nordlund på Park
Kl. 22.00-01.30.

KONST Vernissage: Angelo Pérez
Ålands konstmuseum kl. 12.

fredag 27

Nattklubb Kl. 22.00.

tisdag 15

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunder-

schen 2019 Motions- och tävlingslopp för löpning och gång. 22,5 och
15 km. Start Markusböle Finström,
målgång WHA i Mariehamn. Mer
info på www.motion.ax

fredag 4

DANS / KROG / NÖJE Dj Timmy i Arken

fredag 11

SPORT Ålandstravet: Travtävling
Ålandstravet kl. 20.

ning med Yohan Henriksson på Park Kl.
22.00-01.30.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Tomas Wahlgren på Park Kl.
22.00-01.30.

spelar sig runt det förra sekelskiftet. Ett mord har
skett och mördaren måste avslöjas. Skådespelarna
rör sig mellan borden och för dig som besökare blir
närheten påtaglig.
Mellan scenerna serveras det en trerätters middag, och det finns tid att ventilera misstankar med
dina bordsgrannar. Kommer ledtrådarna att leda
fram till mördaren?
Mordteatern är ett samarbete mellan ÅSS Paviljongen och Friluftsteatern.

iska museum och Ålands konstmuseum
Första torsdagen i månaden.

ning med Tomas Wahlgren på Park Kl.
22.00-01.30.

Mariehamns city Fina erbjudanden,
långa öppettider samt program
och underhållning på flera platser i
centrum. Kl. 18-22.

Foto: Pressbild

KROG / NÖJE / MUSIK Cancergala på Park
Se evenemang.ax för hela programmet.

lördag 5
SPORT Folkracetävlingar i Vessingsboda
Välkommen på Folkrace tillsammans
med Ålands Motorklubb r.f kl. 11.
MARKNAD / LOPPIS Höstmarknad på

Brandkårshuset i Degerby Försäljning
av bär, svamp, ägg, honung med
mera. Kl. 11.30-14.30.
MUSIK Konsert med O’Really på Kul-

turhistoriska Välkommen på konsert
i Ålands kulturhistoriska museum. Kl.
14.

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s
gemensamma redaktion genom att fylla i formuläret på evenemang.ax/tipsa

Park Se evenemang.ax för hela
programmet.

BARN / UNGA / TEATER Mio, min Mio

på Alandica Teater Alandica ger
Astrid Lindgrens familjeföreställning
Mio min Mio. Kl. 14 och kl. 17.

onsdag 9

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Peter Nordlund på Park
Kl. 22.00-01.30.

torsdag 10
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Peter Nordlund på Park
Kl. 22.00-01.30.

Ridsport: Åländska Mästerskapet i
hoppning Besök Ålandstravet.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Peter Nordlund på Park
Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Jonake i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

söndag 13
SPORT Ridsport: Åländska Mästerska-

pet i hoppning Besök Ålandstravet.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Temaguidning: Lars Soncks Mariehamn
Museiguiden Hanna Leppälä
berättar om arkitekten Lars
Sonck och hans skisser i Ålands
konstmuseum kl. 14. Guidningen
ingår i inträdet.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Erik Hassbrink på Park
Kl. 22.00-01.30.

torsdag 17
BARN / UNGA Höstlovsaktiviteter på
Ålands konstmuseum och Kulturhistoriska Se kulturhistoriska.ax för
mer info.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Erik Hassbrink på Park
Kl. 22.00-01.30.

fredag 18
BARN / UNGA Höstlovsaktiviteter på
Ålands konstmuseum och Kulturhistoriska Se kulturhistoriska.ax för
mer info.
KROG / NÖJE / MUSIK Ellen Sundberg
spelar på Pub Ettan Ellen med band
tolkar Kjell Höglund kl. 20.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Erik Hassbrink på Park
Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj i Arken Natt-

klubb Kl. 22.00.

Fler evenemang på

www.aland.com
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HUSMODELL NOC TE

Upplev friheten!
Sedan 1993 har vi på Fiskarhedenvillan levererat drygt 6 000 hus runtom i Norden.
Men en Fiskarhedenvilla är betydligt mycket mer än bara fyra väggar och ett tak.
Den är ett hem att växa i. Därför låter vi våra kunder få vara med och påverka. För vi
vet att du och din granne är olika. Vi vet att du vill vara med och skapa ditt eget hem.
Och det är den här kunskapen som gjort oss till marknadsledare inom platsbyggda
lösvirkeshus. Vi hjälper dig hela vägen från idé till entré.
Nu presenterar vi fyra nya och spännande husmodeller - Mareld, Glimre, Gulhaken och
Sångsvanen. Läs mer på vår webb.

Hör av dig till Britt-Marie Azam Larón på 0457-34 34 357
eller Yamina Larón på 040-17 32 288 eller besök
fiskarhedenvillan.se för att se våra andra husmodeller.
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30 Utställningar

Sevärt

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

Eckerö Post- och tullhus

Kenneth Bamberg visar ståtliga porträtt
av båtmotorer, vackert slitna fendrar och
en rustning av blåsfiskskinn i utställningen
”The Young Boy and the Sea” på Galleri
Skarpans. 
Foto: Robert Jansson

Sommarutställningen ”Island Craft” visas till den 8.9.
Totalt deltar 73 konsthantverkare från fyra öar i
Östersjön. Öppet varje dag kl. 10-18

Finströms bibliotek
(Källbo skola)
Måndag–onsdag kl. 12–20, torsdag kl. 10–16.
September – Akryl, Fablernas värld av Bo Torgé
Oktober – Lapptäcken av Christina Wigren

Föglö bibliotek
Måndag och torsdag kl. 10.00–13.00
Måndag och onsdag kl. 16.30–20.00
Min konst! Retrospektiv utställning av Olle Törnqvist
med måleri, skulptur, formgivet, arkitektur och miljö!
Visas till 8 september.

Galleri Juha P. (Ehns)
Måndag–fredag kl. 10–17, lördag kl. 10–14.
Tavlor av Juha Pykäläinen.

Galleri NIPÅ

Måndag–fredag kl. 13.00-16.00
(Köpmansgatan 4):
Vandringsutställningen ”En räv har flera utgångar”,
med femton danska kvinnliga konstnärer. Visas sedan
till 30.11.

Galleri Skarpans
Tisdag, onsdag, fredag kl. 11–17.
Torsdag kl. 11–19.
Lördag kl. 11–14.
6-28 september – The Young Boy and the Sea,
fotografier av Kenneth Bamberg

Galleriet / Ålands Slöjd &
Konsthantverk r.f.
Lapptäcks-karneval av Anette Sundberg.
5 september - 28 september
Anette Sundberg ställer ut stora och små
lapptäcken i modernare stil.
Må-Ons 10.30-17.00
To 10.30-20.00
Fre 10.30-17.00
Lö 10.30-15.00
Söndag stängt

Lemlands bibliotek

Konstutställning: ”I vått och torrt” av Ulrika
Lindström i Lemlands bibliotek 5 september - 24
oktober
Tisdagar kl. 09.00-13.00 och 18.00-20.00
Onsdagar kl. 09.00-15.00
Torsdagar kl. 09.00-13.00 och 18.00-20.00.

Mariehamns stadsbibliotek
Måleri av Mikael Rydh
5 september - 28 september
Fågelspråk - akvareller av Tove-Maria Chanfreau i
stadsbiblioteket, 3 oktober - 27 oktober.
Måndag–torsdag kl. 9–20
Fredag kl. 9–18
Lördag kl. 10–16.
Söndag kl. 12–16.

Sjökvarteret

Kastelholms slott
Öppet alla dagar
2 maj–15 september, kl. 10–17 (slottet till kl. 18
i juli).
16 september–3 november kl. 10-16
Besök Kastelholms slott, Jan Karlsgårdens
friluftsmuseum och Fängelsemuseet Vita Björn
5 september - 15 september

Öppet året om.
Hantverk, skuthamn och sjöviste. Skepps– och
båtbyggerimuseum, motormuseum.

Smakbyn
Konstuställning: ” Det var en gång i skärgården”
av Victoria Yaroshik
5 september - 30 september
Måndag-fredag från kl. 11, lördagar från kl. 13
Söndagar stängt.

Sunds bibliotek

Måndag 17.30–20.30
Tisdag 10.00–16.00
Torsdag 17.30–20.30
I sagornas värld, handgjorda dockor av Anna-Lena
Berndtsson och Ulla Mattsson, visas fram till 30
september .

Annonsera i Åland Travel Magazine 2020!
Besök strax.ax/travel, boka innan 11 oktober.

Teleinformation på svenska, finska och engelska.
Öppet alla dagar, dygnet runt. Telefonkiosken
har belysning så det går bra att besöka även på
kvällen.

Ålands Fotografiska Museum

Ålands Kulturhistoriska
museum
24 maj–15 september – skulptören Kim Simonsson
och videokonstnären Santeri Tuori
8 september-20 oktober – Red is the Colour of Your
Life, fotografier av Maria Rosenlöf

Ålands sjöfartsmuseum
och Pommern

Pålsböle, Finström.
Sommarutställning: Fotografi i Dagens Nyheter,bildjournalistik 1902-2019.
7 september - 29 september

Alla dagar kl. 11–16

Ålands konstmuseum

Basutställning med spännande berättelser
och föremål från Ålands sjöfartshistoria samt
olika interaktiva stationer, samt nyöppnade
museifartyget Pommern med besöksupplevelsen
”Pommern - 100 dagar under segel”. Visar en
specialutställning om sjömanstatueringar ”Tro,
Hopp och Kärlek”. För barn finns Rubys skattjakt,
pyssel och Rör-och-gör-aktiviteter. Missa inte
”Ruby och Havet” – en fantasifull värld både ovan
och under vattenytan där en kan undersöka vrak,
havsdjur, sjöjungfrugrottan och bli havsforskare
ombord på forskningsfartyget r/v Ebba.

Konstutställning: It Is Too Late (To Dance), Rita
Jokiranta.
22 september-17 november
Tisdag-söndag kl. 11.00-17.00,
Torsdag kl. 11.00-20.00
Måndag stängt

Ålands konstmuseum
Konstutställning: Angelo Pérez
4 oktober - 3 november
Film: LUVID FILMs konstnärsporträtt visas i Qben

2019
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Aktiv entspannen

BEIM ANGELN, GOLFEN,
WANDERN UND RADFAHREN

KARTEN

6700 ÖAR
Börja samla
på dem!

ÅLAND & MARIEHAMN

Koppla av – var aktiv

OCH CYKLING
MED FISKE, GOLF, VANDRING
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ÅLAND & MARIEHAMN
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eal ECKE
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t
!

Jenny Enbär, tel. 525 866, jenny.enbar@strax.ax
Bengt Johansson, tel. 0457 313 5559, bengt@strax.ax

Tisdag-söndag kl. 11.00-17.00,
Torsdag kl. 11.00-20.00
Måndag stängt

Telemuseet på Vårdö, Vargata

VI SÄLJER IN ÅLAND

Vill du också vara med?

5 september - 15 september
Konstutställning: Mikael Persbrandt
27 september - 17 november
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Gör dig redo för

HÖSTVÄDER!
Skaffa grejerna från
Team Sportia!

Gäller t.o.m. 30.9.2019 eller så länge varan finns i lager

119.90
59.90

RUKKA PATSAMA/PALMA AWS
Vind- och vattentät jacka i skönt
stretchande material. Dam- & herrstl.

69.95
RUKKA RAUL/IRELA PANT AWS
Vind- och vattentät byxa i skönt
stretchande material. Herrstl. Dam
finns i kort, +size och regular längd.

59.90
NORTH BEND EXORAIN JACKET
Vind- och vattentät jacka. Dam- & herrstl.

NORTH BEND TREK PANT
Skön trekkbyxa med stretchpaneler.
Dam- & herrstl. Olika färger.

-20%
på alla Haglöfs
Goretex-jackor!
Obs, finns i olika
modeller och
prisklasser

-20%

109.-

89.90

NORTH BEND FLEX JACKET
Vind- och vattentät jacka i
4-vägstretch. Dam- & herrstl.

NORTH BEND FLEX PANT
Vind- och vattentät byxa i
4-vägstretch. Dam- & herrstl.

189.HAGLÖFS ESKER JACKET
Vatten- och vindtät jacka med
Haglöfs eget Proof-material.
Dam- & herrstl. Flera färger.

49.90
(349.-)

279.20

HAGLÖFS ZETUS GTX
JACKET
Vatten- och vindtät skaljacka
med Goretex. Dam- & herrstl.
Flera färger.

Håll
barnen torra!
Vi har galonset &
gummistövlar från
Didriksons!

99.90

NORTH BEND EXORAIN PANT
Vind- och vattentät jacka. Dam- & herrstl.

MERRELL OUTMOST MID VENT GTX
Stadig och bekväm sko med midskaft och Goretex.

139.-

139.-

Hela Ålands sportaffär!

HAGLÖFS PATH GTX
Väldämpad sko med läderovandel
och Goretex-membran. Dam- & herrstl.

SALOMON OUTLINE MID GTX
Stadig och lätt vandringssko med midskaft
och Goretex. Dam- & herrstl.

Maxinge Center • Telefon: 38 690
teamsportia.ax
Öppet: må-fre 10–20, lö 10–17, sö 11–16

Team Sportia Åland

Att satsa på r
med rätt utp
sulor är en inv
för framtid

DE TUFFASTE
ARBETSKLÄDERNA
PÅ MARKNADEN

Vi har arbetskläder för
alla yrkesområden!
• Yrkeskläder • Arbetsskor • Handskar • Kock & service
• Vård • Logotryck

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net, mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13

Välkommen till oss i Norrböle!
Du vet väl att vi även utför

Luftsolfångare
kommer att förbättra inomhusluftens kvalitet, ge värme
och ventilera huset!

all typ av
elinstallationer
och servicejobb.
Högkvalitativa
verktyg
från Wiha!

SV3 för 25 m2
440€

400€

SV7 för 50 m2
720€

650€

Nytt hos oss!
Lamparmaturer med maritimt
tema från Andromeda för både
inom- och utomhusbruk.

P.S. Gå in och gilla vår Facebook-sida
och delta i våra månatliga tävlingar!

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet i butiken: måndag-fredag 9-17

