
Packa  
picknick- 
korgen

Ålands största 
evenemangskalender

Se sidorna 28–30

Investera i ditt liv
Avgiftsfritt värdeandelskonto och rabatt på courtaget endast för ägarkunder. 
Läs mer om förmånerna på op.fi/placerarformaner

Tjänsten erbjuds av andelsbanken.

Vårtid

Så kommer 
du i gång med 
löpträningen

 Inspiration:
Så pimpar du  
din uteplats

VÅRENS  
MODE- 

TRENDER
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Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Medarebetare i  
detta nummer: 

Ingång

Vikingline.ax 
Vikingline.fi  •  Vikingline.se

REDAKTÖR 
Sandra Widing

TEXT 
Tara Bamberg, Staffan Lund,  
Sandra Widing, Alexandra Gäddnäs

ANSVARIG UTGIVARE 
Daniel Dahlén 
 
PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF 
Esther och Ann-Louise Djupsund 
/ Hülya Tokur-Ehres

FOTO 
Daniel Eriksson, Robert Jansson,  
Hülya Tokur-Ehres, Staffan Lund
 
LAYOUT 
Sebastian Boman

ANNONSPRODUKTION 
Ått / Annonsverkstan

TRYCK 
Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA 
20.000 ex

GES UT AV 
Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

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.

– När dagarna blir längre 
och solens värmande strålar 
är mera regel än undantag i 

vardagen, då är våren här för 
mig. Att kunna gå barbent, 

löpa på torrt underlag och äta 
årets första glass utomhus 

bidrar också till härliga 
vårkänslor som får det att  

bubbla i kroppen.

Reporter  
Tara Bamberg 

När börjar vårkänslorna 
spritta i kroppen?

Just nu 2 / 2021

Nu drömmer jag om färger

Torggatan 14, tel. 19 745 I www.bokhandel.ax I Må–on, fr 9–18  to 9–20  lö 10–16

Vår❣

Odla utan spade 31,50

Vacker trädgård året om 25,-

Grönsakslandet: odla hemma 16,50

Örtagården: odla hemma 16,50
Jord: praktiska tips 27,-

Rätt ur jorden:
handbok i självhushållning 29,50Konsten att beskära buskar & träd 33,60

Det nya trädgårdslandet 33,60Planera för din trädgård 16,50

 www.bokhandel.ax I Må–on, fr 9–18  to 9–20  lö 10–16

Örtagården: odla hemma 16,50
Jord: praktiska tips 27,-

Planera för din trädgård 16,50

25–28 
mars 2021
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www.litteraturdagarna.ax

För några år sedan förälskade jag mig i ett 
par svindyra silverglittriga loafers. De kos-
tade långt mer än jag någonsin betalat för ett 
par skor. Inte bara så där ”jag kanske ändå 
skulle kunna om jag avstod från den där 
vårjackan”-dyra, utan orimligt dyra. Dess-
utom: hur ofta använder man ett par silver-
glittriga skor?

Så tanken att skrida till verket slog mig 
inte ens.

Varje vinter när solen börjar leta sig fram, 
dagarna blir längre och kantas av fågelsång 
blir jag extremt shoppingsugen. Framför 
allt är jag väldigt nyter på att uppda-
tera min garderob. Är det inte glittriga 
loafers är det en korallröd kostym 
som jag ser på ett nyhetsankare eller 
en koboltblå kappa jag bläddrar för-
bi i ett magasin. Gula handväskor 
och gräsgröna klänningar som 
svischar förbi i mitt flöde.

Allt det där är förstås super-
snyggt på rätt person och vid 
rätt tillfälle. Men jag går aldrig 
klädd i kostym – har inte ägt en 
sedan början av 2000-talet – och 
frågan är om jag ens skulle över-
väga att ta på mig en koboltblå 
kappa om jag ägde en. Just den 
blåa nyansen är inte min kopp te, i 
alla fall inte på kläder. Och kappan 

var inte ens särskilt snygg. Även om den för-
stås satt som gjuten på modellen.

Grön klänning däremot. Ja tack. Men i ti-
der där klänningar inte får komma ut på fest 
lägger jag undan också den tanken. (Kan 
dock plockas upp igen när första bästa till-
fälle ges.)

Så vad händer? Högt antagligen köper 
jag ingenting av allt det där. Ratio-
nell och tråkig som jag ofta är när 
det kommer till klädinköp går jag på 
något som är gångbart vilken tid på 

året som helst – och som håller 
länge. Även om det finns en 
hel del färgklickar i min garde-
rob går det mesta ändå i skalan 
vitt–brunt–svart. Så inte undra 
på att jag längtar efter färg när 
våren kommer.

I år suktar jag efter en 
knallröd skinnjacka. Eller ett 
par röda skor.

Men förmodligen nöjer jag 
mig med ett par nya jeans. 
Det är ju trots allt ett väldigt 
säkert kort!
Sandra Widing

”Även om det finns en hel del färg-
klickar i min garderob går det mesta 
ändå i skalan vitt–brunt–svart.”
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Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
 �  .jfs.ax | Öppet i butiken: måndag-torsdag 9-15

Du vet väl att
vi även gör 

vanliga
elinstallationer. elinstallationer.

Vå� eljärn 

3000

Munkjärn

1500

Gryta
med lock

3000

Smörgåsjärn 3000

BÅLPANNA
JETTE

inkl. ka� epanna
och överdrag 

22900

Produkter
för gas- &
öppen låga

Ka� e-
bryggare

(79,-)

6500

SV14 för 80 m2

LUFT-
SOLFÅNGARE
kommer a¢  förbä¢ ra 
inomhuslu£ ens
kvalitet, ge värme
och ventilera huset!

Gryta
med lock

0000

Umgås utomhus!
MunkjärnMunkjärnMunkjärnMunkjärn

1515150000000000000000
LUFT-
SOLFÅNGARE
kommer a¢  förbä¢ ra 
inomhus
kvalitet, ge värme
och ventilera huset!

Umgås utomhus!Umgås utomhus!

Popcorngryta

5000

SV14 för 80 m

SV7 för 50 m2SV7 för 50 mSV7 för 50 m

SV3 för 25 m2

Grindmattesvägen 1–3   Tel. 28 011    www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18,  lörd. 9–15     Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd 9–15

KONTAKTA VÅRA SÄLJARE:
Viktor Lönnblad, tel. 28 119 – viktor.lonnblad@byggvaruhuset.ax

Johannes Lundén, tel. 28 114 –  johannes.lunden@byggvaruhuset.ax

BRÄSKA STUGA/BASTU med altan 10 kvm - från 3.980,-
Fungerar fi nt att använda som stuga. Den har en rymlig altan med takutsprång, 
och det senvuxna och tåliga virket är ordentligt dimensionerat (45x145 mm).

DJUPFORS 
FÖRRÅD 

10 kvm 

från 3.530,-
GELLAS FUNKISBASTU 15 kvm - från 6.240,-
Snygg och funktionell funkisbastu • 2 st färdigmonterade bastulavar (22×95 mm) 
• Det skjutbara glaspartiet är av härdat isolerglas • Taket utgörs av en slätspontspanel som är ändspontad
• Golvet och takpanelen är möbeltorr för god formstabilitet

rum för vila.

Priserna inkl. moms
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David Batra skrev 

för en herrans 

massa år sedan en 

kokbok på temat 

Indien. I vintras 

utkom boken som 

nyupplaga och den 

omtyckta komikern 

hejdlöst blandar 

recept med diverse 

tips och tricks: 

hans fasters bästa 

matlagningshack 

blandas med klas-

siska indiska gry-

tor.

Kvalitetsfilm i dystra tider
Guldbaggevinnaren för bästa film 2020 

kommer att få dig att både skratta och 

gråta, kanske till och med samtidigt. 

”Spring Uje, Spring” är en verklighets-

baserad historia om musikern och ra-

dioprataren Uje Brandelius som försöker 

hantera beskedet om att han fått Parkin-

sons sjukdom. För regi står Henrik Schyf-

fert och Uje och hans familj spelas av sig 

själva vilket ger en äkthet till filmen som får den 

att stå ut som en film som träffar dig mitt i hjärtat.

MUSSELSQUASH
Sommarens allra roligaste gröda är inget mindre en denna lilla musselsquash. Den påminner  

lite lätt ett ufo och ger ett buskigt slutresultat med många små platta vita frukter. Förså dem 

nu i april – och skörda dem i augusti. Kanske fyll dem med fetaost och hackad svamp och  

grilla? De går att använda som zucchini och framför allt är de så fruktansvärt gulliga.

Nu börjar det sannerligen bli dags 

för vårens intåg och lite ljusare 

tider. För att drömma sig bort och 

skapa en illusion om en solig ute-

servering i Italien bör du testa detta 

recept – och sätta dig på den soli-

gaste och mest vindstilla platsen du 

hittar. Solglasögon och en högtalare 

som spelar semesterklassiker är ett 

måste.

Du behöver
5 dl sval sockerlag
0,5 dl aperol
apelsinzest från en halv 

eko-apelsin
bubbel
en glassmaskin

Blanda aperol och socker-
lag med apelsinzest. Kör 
i glassmaskinen enligt 
maskinens egna instruk-
tioner. Låt stelna till sig  
ordentligt. Servera i fint 
glas och toppa med bub-
bel!

Batras inte

så tråkiga

indiska mat

Våren 2021 har medfört en liten explosion av svenska matpoddar. Först kom 

Recept tack!? där skådespelaren och restaurangägaren Erik ”Jerka” Jo-

hansson tillsammans med mediepersonligheten och kocken Nichlas Niemi 

varje vecka i detalj går och med en stor dos humor igenom en maträtt som 

betytt mycket för dem. För den som vill laga rätten finns instruktioner på 

podcastens Instagramkonto. Några veckor senare lanserade poddprofilen Kri-

stoffer Triumf och matinfluencern Siri Barje Tack för maten! Tanken är att 

avsnitten är lika långa som det tar att laga maten som beskrivs och skaparna 

beskriver den sjävla som en ”cookalong podcast”. Så på med högtalaren i kö-

ket och laga mat tillsammans med poddprofilerna!

DRYCK

LÄSNING

FILM

Foto: Pressbild

Foto: Pressbild

Foto: Pinterest
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SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM

SOLCELLER

ENERGILAGRING
• Genom styrning av 

värmepump
• I Ackumulatortank

• I byggnaden
• I Elbilen

VÄRMEPUMPAR
Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)

• R32 köldmedie
• Upp till 65° med komp. drift

• PV & Smart Grid Ready

Vill du bo i ett smart hem?
Vi fixar allt ända från planering till 

installation och service.

KONTAKT
info@acs-energy.com
Tel. +358 440 422 649

www.acs-energy.com

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

LADDNINGSSTATIONER

IoT Automation
• Smart energilagring & optimering

• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning

• Brandlarm
• Inbrottslarm

NYHET! 

NYHET!

Stöd upp        
till 40 %!

Stöd upp till 
50 % för BAB!

Stöd för 
akumulatortank!

Stöd för att
byta från olja!

SOLENERGI VÄRMEPUMPAR LADDNING AV ELBILAR

Alandia El & VVS
Vi gör allt inom el och VVS

• Nyinstallationer

• Renoveringar

• Service

Dessutom är vi experter på:

www.lsab.ax

Tel. 34 153, 0457 379 8853
birgitta.engblom@aland.net

BASTU
Hannu 10,5 m2

från 5.290,-

ATTEFALLSHUS/
BASTU

Adrian 22,59 m2

från 8.490,-

VÅRKÄNSLOR...
Låt byggtankarna blomma!

Beställ nu för
leverans till sommaren!

FÖRRÅD/VÄXTHUS
Ernst 7 m2 ...........................................  2.590,- 

FÖRRÅD
Christa 3-1 7,4 m2...................................... 1.490,- 

BASTU
Jussi 4 m2 ........................från 2.790,- 

LEKSTUGA
Maja 4 m2 ....................................1.190,- 
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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 fönster, dörrar och garageportar 
från oss – med eller utan montering

Tel. 0457 343 2120 | bjorkslingan.ax | info@bjorkslingan.ax

Auktoriserad försäljnings- och serviceenhet

För stora & små barn!
Välkomna önskar

Mattias & Jan-Erik med personal
Lekia och Ombudet 

tel. 31300

Handla hemifrån! Stor del av sortimentet fi nns på lekia.se, titta vad ni vill ha och kontakta oss via telefon, mail, Facebook eller Insta-
gram. Vi kan skicka varorna på posten, ni kan hämta från parkeringen eller så kör vi hem det. Vi fi nns både i Maxinge och i Sittkoff

Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!Dags att leka ute!

Smoby rutschkanor
med vattenkoppling (fi nns i lager)

1,5 m  119,- 2 m  199,-

Palmako trähus
Jesper

449,-
Palmako lekställning
Merit

549,-

Smoby lekhus
fl era olika modeller (fi nns i lager)

pris fr.  249,-
Handla hemifrån! Stor del av sortimentet fi nns på lekia.se, titta vad ni vill ha och kontakta oss via telefon, mail, Facebook eller Insta-

I samarbete med

Beställ-
nings-
varor!

Handla tryggt! Vi arbetar i olika arbetslag, med visir 
och skydd vid kassorna och extra städrutiner!

Sandy sandlåda
(fi nns i lager)

149,-
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Fler nyheter i butiken!
EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se 

Snart inne att njuta ute!

ROSMARIN Utegrupp med bord och 6 st reclainerfåtöljer inkl. dyna

TURIN Utegrupp i bataviateak TIMJAN Utegrupp inkl. bord

1.899,-   Ord. pris 2.256,-

545,-   Ord. pris 645,- 999,-   Ord. pris 1.099,-

MYNTA Utegrupp med två fåtöljer inkl. bord
499,-   Ord. pris 559,-

BASILIKA 2 fåtöljer och bord
599,-   Ord. pris 699,-

RABATTKUPONG

OBS! Begränsat antal 
på vissa grupper

20%
när du handlar för
minst 700 euro!

BRUKET Matgrupp med 4 stolar och bord 150x90
259,-   Ord. pris 555,-



Banh mi-macka
Picklade grönsaker

1 dl risvinäger

3/4 dl vatten

3/4 dl strösocker

1 tsk salt

2 morötter

1 bit rättika

6 rädisor

Srirachamajonnäs

2 dl majonnäs (Hellmans 

eller hemlagad)

srirachasås enligt önske-

mål om hetta, vi tog 1 msk

gravad, kallrökt eller rökt 

lax

baguette

koriander, den som inte 

gillar det kan köra med per-

silja

Börja med de picklade grön-

sakerna. Koka upp marina-

den och låt svalna. Skär mo-

rötter och rättika i avlånga 

bitar samt skiva rädisorna. 

Lägg grönsakerna i en glas-

burk och häll på lagen, låt 

stå minst 30 minuter kallt, 

kan även fixas dagen innan.

Blanda ihop majonnäs 

och srirachasås.

Sedan är det bara att 

montera ihop din macka! 

Skär baguetten i lämpligt 

stora bitar och skär en 

ficka, bred srirachamajon-

näsen på sidorna, fyll med 

lax, picklade grönsaker och 

koriander.

Mynta- och  
limelemonad
”Vill du ha göra någonting 

själv att dricka kan du mixa 

ihop en lemonad av lime och 

mynta.”

1/2 dl pressad lime

1 dl pressad citron

5 dl vatten

1 dl mynta

1/2 dl strösocker

Äntligen picknick-säsong

8 Mat Just nu 2 / 2021

Esther och Ann-Louise Djupsund
Mor och dotter driver tillsammans med resten av 
den matälskande familjen Djupsund instagram-
kontot @goingdeepwithfood. Här bjuder de på 
sina bästa picknickrecept.

– Familjens omröstning av picknickmat slutade 
med en röst på kall korv och Lonkero mot tre 
röster för Banh mi, tomatsoppa, fruktsallad med 
limeyoghurt och en kladdkaka, säger Esther och 
Ann-Louise.

Grädda kladdkakan 
tills den är gyllene.

Fira in våren med  
en riktigt god picknick, 

för visst är det så att all mat 
smakar bättre ute i naturen? 

Klä dig efter väder, ta med dig 
någon du tycker om och glöm inte 

picknickkorgen. Åland Just Nu 
har pratat med några åländska 

receptkreatörer som delar 
med sig av sina bästa 

picknickrecept.



Äntligen picknick-säsong
Mixa och häll upp på flaska. 

Klart!

Tomatsoppa
”Ska du picknicka länge kan 

det vara bra att ha med en 

tomatsoppa som komple-

ment till mackan. Den här 

tomatsoppan passar både 

som kall och varm, vill du 

ha den varm så tar du med 

den i termos.”

400 g tomater, helst från 

Närpes

1 burk krossade tomater

2 klyftor vitlök

1 gul eller röd lök

olivolja

lite torkad basilika

6 dl grönsaksbuljong

1 msk tomatpuré

1 skvätt grädde

färsk basilika

salt och peppar

Sätt ugnen på 200 grader. 

Dela tomaterna i mindre bi-

tar och lägg i ugnsform med 

två vitlöksklyftor, och löken 

i delar. Ringla över olivolja 

och strö över lite torkad ba-

silika. Låt rosta i ugnen 20 

minuter. När det är klart, 

ta bort vitlöksskalet. Koka 

upp grönsaksbuljong. Lägg 

sedan i det som du rostat i 

grönsaksbuljongen samt häll 

i en burk krossade tomater 

och tomatpurén. Låt koka en 

liten stund, häll i lite grädde 

och lite hackad färsk basi-

lika. Smaka av med salt och 

peppar om det behövs. Mixa 

soppan med stavmixer, sila 

bort skal och annat jox, häll 

på flaska. Klart!

Lyxig frukt- 
sallad på burk
”Det är väldigt behändigt att 

trycka ner alla goda grejer 

i en glasburk och ta med! 

Ta vilka frukter eller bär du 

råkar ha hemma.”

färsk ananas

jordgubbar

blåbär

kiwi

chocolate chipcookies eller 

några andra småkakor

2 dl turisk yoghurt

1 dl vispgrädde

2 msk lemoncurd

Vispa grädden och blanda 

ner den turkiska yoghurten 

samt lemoncurden. Skiva 

och tärna frukten.Bottna 

burkarna med yoghurt-

blandningen, bryt sönder 

några cookies och lägg på, 

toppa med fruktsalladen. 

Klart!

Kladdkaka  
med citron  
och brynt smör
”Vill du ha med något extra 

gott till kaffet kan du svänga 

ihop den här kakan, vad 

kan gå fel med citron och 

brynt smör? Håll koll så 

att kakan inte gräddas för 

länge, det är ju en kladd-

kaka.”

150 g smör

1 citron

2 ägg

2,5 dl strösocker

1 tsk vaniljsocker

1,5 dl vetemjöl

Sätt ugnen på 175 grader. 

Bryn smöret så det blir 

nötigt och gyllenbrunt. Riv 

skalet av citronen och pres-

sa saften. Vispa äggen och 

socker fluffigt, blanda i pres-

sad och riven citron samt 

det brynta smöret. Blanda i 

mjölet. Häll upp smeten i en 

smord, gärna rektangulär, 

och inte så stor form. Gräd-

da cirka 30 minuter. När 

kakan kallnat, pudra gärna 

över lite florsocker och skär 

i rutor.

» Reportaget  

fortsätter  

på nästa sida

Mat
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Banh mi är en vietname-
sisk macka som får sig 
en åländsk touch med 
gravad eller kallrökt lax.

Fruktsallad på burk 
och kladdkaka med 
brynt smöt och citron 
tar fikat till en ny nivå.

Tomatsoppan 
kan ätas varm 
eller kall efter 
väder och smak.

Mynta och lime 
bidrar med 
fräschör till 
lemonaden.
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Chiapudding 
1 portion

3 msk chiafrön

2 dl av valfri dryck, till 

exempel mandeldryck 

eller kokosdryck

1/2 tsk agavesirap 

för sötning

lite vaniljpulver

– Chiapudding är lätt att 

laga kvällen innan, det är 

väldigt tacksamt för det kan 

förberedas. Man kan också 

smaksätta med kanel eller 

kardemumma om man gillar 

det och om man vill få lite 

kryddig smak. Som topping 

kan man till exempel riva lite 

äppel, säger Emelie.

– Vi har chiapudding med 

ett tropiskt täcke som består 

av mango och passionsfrukt. 

Man kan ha frusen frukt som 

man låter tina och sedan 

mixar. Speciellt till våren och 

sommaren blir det fräscht. Vi 

toppar med hallon och blå-

bär, säger Victor.

– Man kan även ha banan 

på, det blir gott. Pumpafrön 

eller hampafrön ger mera 

protein, även om det redan 

finns mycket protein i chia-

frön. De innehåller kalcium, 

fosfor och magnesium. Man 

kan laga en större sats och ta 

med en stor bunke på pick-

nicken, säger Emelie.

– Det finns även bra fet-

ter i chiafrön, som omega 

3. Chia är ett jättenärings-

rikt och mättande frö, säger 

Victor

Rawfoodboll med  
kanelbullesmak

3 dl pumpafrön

3 dl solrosfrön

4 tsk ceylonkanel

1 tsk kardemumma

1 dl ekologiska russin

cirka 20 dadlar

Mixa pumpafrön, solros-

frön, ceylonkanel och kar-

demumma i en matberedare. 

Sätt i de ekologiska russinen 

och lägg till så många färska 

dadlar som det behövs för att 

få en bra smet, ungefär 20 

stycken. Forma till bollar och 

rulla i ceylonkanel.

– Rawfoodboll är smidigt om 

man vill fika ute i det fria. Vi 

har lakritssmak, mintchok-

lad, kanelbullebollen, och en 

chokladig kladdkakerawfood-

boll. Många barn som gillar 

kanelbullebollen. Det är inga 

nötter i den, så den passar 

bra för nötallergiker, säger 

Emelie.

Smoothie
– Smoothie är också lätt om 

man är många, det går bra 

att göra en stor sats. Den 

tropiska som vi har har jag 

pimpat till ganska mycket. 

Först hade vi mango, pas-

sion, ananas och kokos. Nu 

har jag lagt till åländsk hav-

torn och kokosgrädde. Den 

har en jättefin färg och blir 

matigare. För barnen är det 

klassiskt jordgubb, hallon, 

blåbär och banan, speciellt 

på sommaren om det finns 

färska bär, säger Victor.

– Fruktsallad kan vara bra 

att ha med och passar som 

efterrätt, säger Emelie.

Text: Tara Bamberg
Foto: Hülya Tokur-Ehres
Foto: Robert Jansson

Victor och Emelie Börman
Victor och Emelie Börman ligger bakom hälso- 
konceptet Leva Börman i Strandnäs och delar  
gärna med sig av sina rawfoodrecept som är enkla 
att förbereda och passar bra till picknick. 
– Det är bara roligt om flera lagar. Vi är glada att 

kunna finnas som inspiratörer, säger Emelie.

Rawfoodboll kan smaksättas 
på många sätt, bara fantasin 

sätter gränser.

En picknick i regnbågens 
färger ger energi.

Bjud på en färg-
glad picknick 
och imponera 
på ditt sällskap.
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Marksten        Murar         Takrenovering        Dränering        Byggmaterial

JM Produkt Ab  I  Brinkvägen 12, Jomala, tel. 32 454  I  www.fjader.ax

Öppet: Vard. 8–17, lörd. 9–14

 

Dags att börja fundera på vårens

trädgårdsprojekt
Boka ditt kostnadsfria hembesök redan nu!

Besök vår 
utställning och 
butik för att få

Inspiration  

                                           Må–fr 7–21, lö 9–21, sö 11–19.   Bygg: Må–fr 7–17, lö 9–14.  Tel. 43 250   www.mattssons.axMattssons_logo_red_black.eps

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

SPORTKLÄDER FÖR ALLA!
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M
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D
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M
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D

T-shirten 
fi nns i fl era 
färger

D A M

H E R R

B A R N

fi nns i fl era 

M e ra
k l ä d e r

i  b u t i ke n ,
vä l ko m m e n !

B A R N

1 89 9
€

1 49 9
€

1 6 9 9
€

1 9 9 9
€

1 6 9 9
€

2 6 9 5
€

2 49 5
€

2 99 5
€

2 6 9 5
€

1 89 9
€

2 49 5
€

3 4 9 5
€

3 49 5
€

2 2 9 5
€

2 99 5
€

2 4 9 5
€

3 4 9 5
€

Ozonsan
ering

-15%
• Förmånliga provtagningar 

 av inomhusluften

• Även luktsanering

Ren luft inomhus är 

viktigt för både trivseln och hälsan

Läs mer på www.o3rent.com

– REN LUFT NÄRA DIG –

Tel. 0400 616 326
info@rent.com
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Balkongträdgård
”I stället för att dekorera uteplatsen med 

blommor som endast är estetiskt tillta-

lande blir det allt mer populärt att ha 

grönsaker på balkongen, som ett citron-

träd eller en basilikaplanta. Det bidrar 

till grönska men är också praktiskt till 

matlagning.”

Bild: Citronträd från Plantagen

Njut av uteplatsen
Utomhussäsongen är här, eller nästan i 
alla fall. Förbered dig och din uteplats 
så att ni är redo när det väl är dags. 
Vare sig du njuter av vårsolen fixandes 
i trädgården, på balkongen med en kaf-
fekopp i handen eller i en solstol på 
altanen så finns det något för alla 
smaker våren 2021. 
Inspireras av vardags-
rum, naturmate-
rial, raka linjer och 
mjuka material. Inred-
ningsarkitekt Nona Bam-
berg visar vägen.

Naturmaterial 
”Det är viktigt att man tar hand 

om sina utemöbler genom att 

ge dem längre livslängd. Olja in 

dem med trä- eller stenolja och 

se till att förvara dem väl under 

vintern. Plasta in, täck över el-

ler bär in dem i en bod.”

”Eco friendly är alltid modernt, satsa på närproducerat och ma-

terial från den lokala miljön”

Färgklick
”Från att endast använda natur-

liga färger utomhus ser vi 2021 att 

många väljer att ta in mer färg i 

utomhusmiljön. Ett tips för att få in 

mer färg är genom dekorationer som 

kuddar och filtar för att liva upp.”

Vardagsrum 
utomhus 
”Vi suddar linjerna mellan inomhus- och 

utomhusinredning. I stället för hårda, 

stela utemöbler är det nu för tiden trev-

ligt att ha mjuka soffor även utomhus. 

Det finns ett bra utbud på sådana som 

är hållbara och klarar väder och vind.”

Bilder: Asker Outdoor Lounging 

Collection, finns på Ekerö möb-

ler och Firepit från stahlfirepit.com

Ljussättning
”Jobba med lampor och levan-

de eller eldrivna ljus. Lek med 

ljus utomhus för att 

ta utomhusmiljön 

till nästa nivå. 

Testa att hänga 

taklampor utom-

hus eller investera 

i en firepit.”

Bild: Pamir 

lampskärm från 

brafab.se

Raka linjer
”Vi går bort från det bohemiska och går i stället mot de 

raka, simpla formerna och linjerna som passar bra för 

moderna trädgårder. Rektangulära och kvadratiska 

bord i enkel design är nyckelmöbler.”

Bilder: Utebord Campos, finns på artwood.se och soff-

grupp från slettvoll.no

Text: Tara Bamberg

”Smygstarta sommarkvällarna redan på våren 

genom att skaffa en gasvärmare eller en firepit 

som värmer och höjer mysfaktorn.”

Bilder: Träolja från Alcro och ljuslykta från H&M home

Bild: Kuddar från brafab.se

Nona Bamberg.

Fotnot: Nona 
Bamberg är skri-

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

JS-Däck

KUMHO.FI

Även bilservice
                                       i Mariehamn 

tel. 0457 342 4264

Däck från Kumho, Cordiant och andra märken

Hur har du det?
Samtalsstöd

online

Boka samtalsstöd online.
Vi trä� as via skärm 5-6 gånger

kostnadsfritt, anonymt och kon� dentiellt.

Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av 
svåra situationer i livet. Vi de� nierar inte vad en kris är. När du 

behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

Tidsbokning må–to kl. 9–15

044 979 2439

Grindmattesvägen 1–3   Tel. 28 011    www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18,  lörd. 9–15   Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd. 9–15

Inkl. laddare och 2x5,0ah batteriInkl. laddare och 2x5,0ah batteri

DAMMSUGARE
VC2000L
• 1000w • 20 liters plasttank 

(229,-) 169,-

DAMMSUGARE
DCL180ZB
•18 volt 

(59,90) 49,90
MUTTERDRAGARE
DTW285RTJ
• 280NM

(499,-) 379,-

KRAFTHYLSSET
17/19/21 mm

(39,90) 29,90
KRAFTHYLSSET
12 delar

(99,90) 79,-

MUTTERDRAGARE
DTW300T
• 330NM

(329,-) 259,-
Inkl. 1x5,0ah batteri

Special!
Exkl. laddare och batteri
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.

Hur ser ditt tak och  
din fasad ut?
Har du mossa och alger på ditt tak eller 
bara smutsigt och ser föråldrat ut? 
Ser din fasad smutsig och föråldrad ut? 
Kanske har färgen börjat flagna?

Förläng livslängden på ditt tak med målning.

Gratis besiktning och offert.
av professionella målare.

Alla jobb med garanti!
De senaste 5 åren har vi målat 
över 12 000 kvm tak. Vi använder 
oss av professionella maskiner  
för bästa effektivitet och kvalitet. 
500 bars högtryckstvätt för 
bästa resultat vid tvättning, 
även plastisol tak. Skylift 18 m.

 

Målarkompaniet
Ring för offert och konsultation:  

0457 313 5157

Tak- och fasadmålning
även tegeltak

• Yrkeskläder • Logotryck • Arbetsskor
• Handskar • Kock & service • Vård

Vi har arbets-
kläder för alla 
yrkesområden!

Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:info@knegarn.ax, mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin!

FootStop
Service 

Gör det lättare att prova 
ut skor och sulor 

som funkar optimalt 
för dina fötter.

FootStop
Service 

Gör det lättare att 
prova ut skor och sulor 

som funkar just för 
dina fötter.

Att satsa på rätt skor 
med rätt utprovade 

sulor är en investering 
för framtiden.

Gör det lättare att prova 

som funkar optimalt 

Vi har Ålands 
STÖRSTA SORTIMENT i 
MÅNGA PRISKLASSER!

rollic.ax • Karlbergsv. 2 • rollic@aland.net • Tel. 23 611

SKYNDA FYNDA... 
så har du sommardäcken klara i 
god tid före den stora rusningen!
Ring eller se våra priser online.
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

 Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19.   Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.  
Tel. 43 250  www.mattssons.ax
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D

 Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19.   Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.  Mattssons_logo_red_black.eps

Mattssons_logo_red.eps
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Tessi

T rä d g å r d s d a g s !

P l a n t e r i n g s -
b o r d  i  t r ä

4 3 5 0

PA L L K R A G A R

natur,
80x120 cm

1 5 9 0
natur,

60x80 cm

1 4 9 0
svart, 60x80 cm

1 6 9 0

MCCULLOCH
CSE 2040 s

e l m o t o r s å g

1 49 0 0

Tu n n e l -
v ä x t h u s

2 x 3  m 

1 2 9 9 0

Miniväxthus 4 hyllor

3 6 0 0
€

K e k k i l ä
t r ä d g å r d s m y l l a

45 liter

5  s t  f ö r

 1 8 ,-

FXA
k o m p o s t k v a r n

i n k l .  6 0  l  u p p s a m l a r e

2 1 9 0 0

Vikt: 29 kg • Arbetseffekt 2 500 W
• kvistdiameter 40 mm

• 2000W • 16” svärd
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Ska du 
bygga nytt 

eller renovera? 
Ring 

0457 342 1734 
 mmel@aland.net• belysnings-

design

• elplanering
• elinstallation

• elmaterial
• belysnings-

design
Alternativ till Våld erbjuder behandling till män som utövar våld i sin
nära relation. Behandling i grupp och bedömningssamtal individuellt.

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag
eller torsdag kl. 12–13 eller dygnet runt
per e-post atv@atv.ax så tar vi kontakt!

alternativ
till våld

 och                 i samarbete

Vi har tystnadsplikt.
Tjänsten är kostnadsfri.

Elin Sjuls har alltid varit aktiv. 

Som liten red hon mycket och 

på senare år har hon fått upp 

ögonen för löpträningen efter 

att ha sprungit sporadiskt hela 

sitt liv. 

– Jag var på träningsresa 

med mamma till Portugal 2019 

och samma år i december var 

jag på träningsläger i Kenya. 

Efter det var jag helt fast och 

började springa efter ett trä-

ningsprogram. 

Sedan ett år tillbaka bor Elin 

i Stockholm där hon studerar 

till läkare på Karolinska insti-

tutet.

– Det första jag gjorde när 

jag flyttade hit var att söka 

upp en klubb att springa i. 

För att hålla motivationen och 

koncentrationen uppe måste 

jag röra på mig. Jag åker alltid 

ut och springer innan tentor 

och inlämningar. 

Ju mer Elin springer, desto 

roligare blir det, säger hon. 

Förra året hade hon planerat 

att springa milen, halvmara-

ton och maraton men satsar i 

stället på att 

göra det i år. 

– Ett 

mål är att 

springa 

milen på 40 

minuter. Ett an-

nat mål är att bli så 

snabb som möjligt och 

att utvecklas. Ju mer man 

springer, desto lättare och ro-

ligare blir det. 

Träna tillsammans
Elins bästa tips för att komma i 

gång med löpningen är att träna 

tillsammans med någon för att 

motivera sig. 

– Om jag har dålig motivation 

skriver jag till en kompis. Om 

man har bestämt en tid är det 

dumt att ställa in, då gör man det 

för sällskapets skull. Om man 

själv har en dålig dag kanske 

kompisen har hög motivation. 

Ett annat tips är att sakta 

men säkert trappa upp löpträ-

ningen. 

Elin Sjuls
Ålder: 22.
Bor: I Stockholm.
Från: Finström.
Gör: Studerar medicin vid 
Karolinska institutet.
Intressen: Löpning, skrinna, 
skida och andra sporter.

Löpning är ett ämne som väcker känslor. 
Antingen älskar man den aktiva träningsfor-
men eller så ryser man vid bara tanken på att 
snöra på sig träningsskorna. Oavsett vilken 
sida man tillhör är våren en tid för utomhus-
aktiviteter.

Är du nyfiken på löpning och undrar hur du 
ska komma till skott? Löparen Elin Sjuls ger 
sina bästa tips till Åland Just Nu:s läsare.

Kom i gång med löpningen
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Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dej som utsatts för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld eller hot och våld.
Är du anhörig, vän eller en berörd myndighet är du också välkommen att ringa.

 och                 i samarbete

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!

Marcus Sporre, Kattnäsvägen 14, 22240 Hammarland
tel. 040 577 5341, 040 359 0619 • e-post: marcus.sporre@aland.net

Sporres Ekoisolering 
& Bygg Ab

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Nytt hos oss!

Öppet
24/7h

Lager-
försäljning:
Pappers-
isolering

50 mm, 75 mm 
och 100 mm

Mått: 565 x 1200 mm

– Man kan springa en 

dag och vila en. Börjar man 

från noll är det väldigt hög 

skaderisk så då är det bra 

att öka successivt för att 

knän och höfter ska hänga 

med.

Bör man komplettera löp-

träningen med någon an-

nan typ av träning enligt 

dig?

– Det finns många olika 

idéer om man behöver styr-

keträna eller inte, och om 

man ska stretcha innan 

eller efter en löptur. Det be-

ror på vad man har för mål 

och om man vill bli snabb 

och explosiv eller hålla sig 

skadefri. Jag brukar styrke-

träna en gång i veckan med 

kroppsvikt för att det är en-

kelt. Men vissa säger att det 

är bra att styrketräna tungt. 

Man måste hitta en balans. 

Jag brukar köra yoga på 

morgnarna för att hållas 

mjuk i kroppen. Annars blir 

man lätt stel om man bara 

springer.

Sätt låga mål
Förutom den självklara fy-

siska aspekten är det ofta 

den mentala biten som kan 

sätta käppar i hjulen. Elin 

anser att det är viktigt att 

man inte pressar sig själv.

– Jag tror att man måste 

hitta det man själv tycker 

om och inte ha så stor 

press. Börja med ett lågt 

mål och promenera om det 

känns jobbigt. Man ska inte 

se det som ett måste utan 

försöka få in det naturligt 

och successivt så att det blir 

hållbart. Till slut kommer 

man till ett stadium där det 

känns skönt efteråt. 

Att sätta låga mål i bör-

jan är enligt Elin nyckeln till 

hur man får in löpningen 

som en rutin. Om man star-

tar från noll går det fort att 

se resultat. 

– I början märker man 

störst skillnad på kondition 

och styrka. Om man star-

tar på en låg nivå och har 

kontinuitet märker man stor 

skillnad. Det brukar vara en 

motivationsboost för många. 

Att tänka på de många 

fördelarna som kommer till 

följd av löpning kan också 

vara peppande. 

– Medan man springer 

rensar man hjärnan. Man får 

bättre koncentration och mer 

energi.

Rätt på fötterna
Hur gör man då för att kom-

ma i gång på riktigt? Ett onli-

ne träningsprogram eller stöd 

av en tränare kan vara ett 

bra tips för att få struktur. 

– Jag har fått ett trä-

ningsprogram från min 

löparklubb. Det är kul att 

få respons om man har en 

tränare eller en coach. Det 

kan vara skönt att få hjälp 

om man känner sig helt lost, 

säger Elin. 

Nästa steg är att tänka på 

vad man har på fötterna när 

man tar sig ut i löpspåret. 

– Alla har olika löpsteg, 

det beror på hur man lägger 

ner foten. Det kan vara bra 

att göra en steganalys för att 

se om man behöver något 

speciellt inlägg eller stöd. 

Att variera var man löper 

är också ett bra tips. Asfalt 

är till exempel väldigt hårt för 

knän och höfter. Man kan 

variera med att springa på 

grusväg och skogsväg. Själv 

gillar Elin att springa i olika 

parker som ligger nära där 

hon bor i Stockholm. 

– I vilket väderstreck jag 

än springer i har jag nära 

till fina parker, till exempel 

Hagaparken. Om man reser 

eller är på en ny plats är löp-

ning ett väldigt bra sätt att 

upptäcka och uppleva nya 

platser och städer på. 

Text: Tara Bamberg 
Foto: Privat

 ”Alla har olika löpsteg, det beror på hur man lägger ner foten.”

Kom i gång med löpningen
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Varför ska vi  
återvinna plast?
Förutom att plaster tar många hundra år 
för naturen att bryta ner kräver produk-
tionen av plast dessutom olja, som är en 
begränsad naturtillgång. I takt med att oljekällorna töms och 
sopbergen växer blir det därför allt viktigare att vi lämnar in 
vårt plastavfall för återvinning.

Plast
Plastics

www.mise.ax

MISE-bilens turlista hittar du på www.mise.ax

Mise ÅVCMåndag–fredag  12.00-18.00
Lördagar  10.00-15.00

Och du,
vi har det 
hemma!
Bleck och lister
fixar vi till
medan du väntar.

Största utbudet
i olika färger.

VERKSTAD & FÖRSÄLJNING
Öppet: vardagar 7.30–16.30

Södersundavägen 185, 22150 Jomala, tel. 31 990

m Snörasskydd
m Brandstegar
m Rännor & rör
m Bleck & lister
     m.m.

UPPGÅRDSVÄGEN 16, TEL. 525 340, info@mdp.ax

Arbeta hemifrån på ett säkert, 
bekvämt och effektivt sätt. Nyhet!

Savo 360
En flexibel, hållbar arbetsstol helt i trä, 
även fotkryss och armstöd, där alla delar 
skulle vara utbytbara.
590,-

EFG och Savo erbjuder ergonomiska kvalitetsmöbler till bra priser och som 
är perfekta för det lilla hemmakontoret.

Neet
är ett sitta/stå
arbetsbord 
med enkelhet i fokus.
Min-max-höjd: 704-1184 mm
från 490,-

Solo
Höj- och sänkbart pelarbord
med kryssfot.
Min-max-höjd: 610-1260 mm
från 430,-

Kom in, ring eller maila oss på 
info@mdp.ax så hjälper vi dig.

590,-

Även 
andra stolar 

Pris från 
420,-

5 års garanti

10 års garanti
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Vi har prima åländska trävaror 
till ditt projekt

Sågat • Hyvlat • Tryckimpregnerat 
Grundmålat • Pålar

Försäljning i Önningeby, tel. 018 - 329 555
Välkommen!

www.skogsindustrier.ax

Fixa på stugan?

Vårprojekt på gång?

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

SERVICE FÖR DIG

Dags att se över bryggan?
VI HAR STÅLMATERIALET!
• Hos oss hittar du kätting, gängstänger,  
 bultar, muttrar, brickor, däcksbultar, 
 låsbultar, ankarmassa, bergsöglor, 
 bladdubb, pollare och båtringar

Rent hus med
• Vi har högtryckstvättar, ångtvättar,  
 textiltvättar, fönstertvättar och  
  dammsugare på lager
• Självklart har vi även tillbehören!

Ny altan till sommaren?
• 30-110 mm trallskruv för utomhusbruk samt ett 
 flertal längder även i syrafast (A4) utförande
• Brett utbud av syrafasta (A4) träskruvar och låsbultar
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BIFF, BEA OCH POMMES
Fredag kväll. Vinkorken poppar högt, musiken flödar ur högtalarna. Helgen är  
kommen. Vad passar då bättre än att toppa kvällen med biff, hemslagen bearnaise- 
sås och frasiga pommes? Den optimala fredagsmaten enligt mig. Inte för lyxigt, 
men så otroligt gott. Tillsammans med ett gott vin blir  
upplevelsen komplett.

Text, recept och foto: Staffan Lund
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Pågen på Åland
tel. 0400 529 731

• www.pagen.fi  • www.pagen.se

Hönö skärgårdskaka
– färskt från västkusten Ta hem en bit

av skärgården!
Gyllengräddade

vetekakor som är
så mjuka och goda

att de är en ren
njutning att äta.

Dubbelfriterade  
pommes frites

stora potatisar, testa dig fram mellan mjölig 

och fast, Asterix är en personlig favorit.

frityrolja

2 msk vinäger

salt

Börja laga dina pommes i god tid.

Tvätta och skär potatisen  i stavar om 

cirka en halv centimeter. 

Lägg stavarna i kallt vatten och låt stär-

kelsen dra ur i cirka en timme.

Mät upp 2 liter vatten och tillsätt 2 msk 

vinäger. Låt koka upp och lägg i potatissta-

varna. Koka mjuka i cirka sex–sju minuter.

Häll bort vattnet och låt stavarna torka 

på en kökshandduk.

Dags för fritering nummer ett. 

Medan stavarna torkar värmer du frityr-

oljan till cirka 140-150 grader.

Fritera sedan en lagom mängd pommes 

i cirka fem minuter tills de är gyllenbruna.

Viktigt! Oljan får inte tappa för mycket 

temperatur. Ha hellre lite för hög 

temperatur som går ner till lämp-

lig temperatur, och lägg inte i för 

mycket potatis. Fritera i stället i 

omgångar.

Ta upp dina pommes och låt 

svalna på hushållspapper minst 

en halvtimme. Här går det bra att 

frysa in och ta fram vid behov. 

Om du fryser eller ställer dina 

pommes i kylen vid det här 

momentet blir slutresultatet 

än mer frasigt.

Dags för fritering num-

mer två.

Värm olja till 180 grader 

och fritera pommesen i två–

tre minuter tills de fått fin 

färg. Salta och lägg upp.

Köttet
entecoté, oxfilé, högrev 

eller biff (kall-

las ytterfilé i 

många köttdis-

kar)

krossad vitlök

timjankvistar

smör och lite 

olivolja

salt och peppar

Låt köttet stå framme tills det är rumstem-

pererat.

Värm upp en stekpanna med smör, lite 

olja, vitlök och timjan.

Torka av köttet med hushållspapper.

Salta och peppra.

Stek köttet på hög värme i två minuter. 

Vänd och stek ytterligare två minuter med-

an du öser köttet med fettet.

Låt vila tio minuter innan servering.

Bearnaisesås
250 g smör

0,75 dl vatten

0,25 dl vitvinsvinäger av bra sort. Jag gil-

lar en mjuk, rund och lite söt variant.

5 vitpepparkorn

1 nypa cayennepeppar

1 lagerblad

2 grovhackade schalottenlökar

salt

2-3 äggulor beroende på storlek. Satsa på 

bra ekologiska ägg med fin färg på gulan.

några stänk Worcestershiresås

2 msk dragon inlagd i vinäger

3-4 msk färsk hackad dragon till 

garnering

Smält smöret i en kastrull och låt stå 

på svag värme.

Vattenbad: Värm upp vatten i en 

stor kastrull.

Mät upp vatten, vinäger, dragon, 

vitpeppar, schalottenlök och lagerblad 

i en liten kastrull.

Koka upp och reducera till 

hälften.

Sila av i en ren såspanna el-

ler rundbottnad kastrull.

Ta bort det vita skummet 

som lagt sig på ytan av det 

smälta smöret.

Ställ ner kastrullen med 

reduktionen i vattenbadet och 

vispa ner äggulorna. Det går 

givetvis bra att värma direkt på 

spisen, men då gäller det att 

hålla koll. Vispa tills det tjock-

nar, lyft ur kastrullen och ställ 

på en fuktig disktrasa. Disktra-

san håller kastrullen på plats. 

Under kraftig vispning häl-

ler du sedan, i en fin stråle, 

ner smöret.

Krydda med worcestershi-

resås, cayennepeppar, salt och 

färsk dragon.

BIFF, BEA OCH POMMES
Det här är den rätt som jag lagat flest 

gånger, överlägset flest gånger. Dessutom 

har jag ett dokument med all information 

om exakt hur jag gått tillväga när jag slagit 

en bea. Vad jag använt för ingredienser, och 

vilka mått som använts, hur många ägg 

med mera. Supernördigt? Ja. Onödigt? Nej, 

det har visat sig vara väldigt bra. För att 

slå en bearnaise är egentligen inte så svårt 

(givetvis har jag fått äta både äggröra och 

skuren sås ett antal gånger). Men det svåra 

är att få den precis som man vill ha den. 

Ska den vara tjock? Fluffig? Smörig? Det 

kan man bara uppnå genom att förstå hur 

ingredienserna samverkar i emulsionen. 

Viktigast är att ha tillräckligt med vätska 

från reduktionen och inte ha för varm kast-

rull när såsen monteras. Sen är bara att 

testa sig fram och se vad man gillar. Men är 

det persilja i såsen skriker jag högt inom-

bords, även om ”originalreceptet” må ha det 

på ingredienslistan.

    Tänker du att det här låter avancerat och 

jobbigt och att det tar för lång tid? Tänk 

om. Så länge du förbereder pommes frite-

sen på förhand och har testat laga såsen 

ett par gånger är den här magnifika rätten 

färdig på en halvtimme.

Vintips
Penfolds Koon-

unga hill. Passar 

speciellt bra om  

köttet grillas.

Foto: Systembolaget



22Odling Just nu 2 / 2021

Just nu verkar alla pyssla med sticklingar. Vare sig 
du har gröna fingrar eller ej är det faktiskt inte så 
komplicerat. Åland Just Nu guidar till hur du 
lyckas med dina sticklingar.

Tips! Palettblad är en bra växt när 

man vill lära sig att ta sticklingar för 

de är enkla att få rötter på och det går 

ganska snabbt. Andra bra växter att 

ta sticklingar från är pelargon, elefantöra, 

monstera och murgröna. 

Du behöver

• En planta

• Små krukor med en diameter på ungefär nio centimeter

• En sekatör eller vass sax

• Blomjord för palettblad, såjord för andra växter

• Vatten

• Ett miniväxthus 

Tänk på …

• Att ta sticklingar från en moderplanta i gott 

skick. Om den är trött och hängig eller har ohyra är det svå-

rare att få rötter från sticklingen. 

Så här gör du

1. Klipp en frisk gren som är mel-

lan fem och tio centimeter lång från 

moderplantan. Ju större stickling du tar, de-

sto svårare är det för den att skapa rötter. Klipp av 

några millimeter ovanför ett bladpar på grenen. Stick-

lingen bör inte vara för stor eller ha för 

många blad. 

2. Plocka bort några bland 

genom att dra dem försiktigt 

nedåt tills du bara har kvar två till fyra blad 

högst upp.

3. Fyll en liten kruka med blomjord. Lämna un-

gefär en centimeter högst upp så att krukan inte är 

överfull.

4. Slå krukan några gånger i ett bord för att få bort klum-

par. Jorden bör inte vara kompakt.

5. Vattna runt om kanterna så att jorden blir fuktig men 

ändå hålls porös. Vattna inte för mycket. 

6. Stick försiktigt ner sticklingen i jorden så att 

den sitter fast. Tryck inte för mycket så att jorden blir kom-

pakt, det är viktigt att det kommer in syre till rötterna. 

7. Vattna lite runt kanterna igen. Var noggrann med att inte 

vattna i mitten. 

8. Tänk på att ha hög luftfuktighet runt sticklingen. Ett mi-

niväxthus är perfekt för detta. Börja med att ha ventilen på 

växthuset stängd. Blir det mycket kondens kan man öppna 

locket och vädra. Har man inte ett miniväxthus fungerar det 

även bra med plast. Då gäller det bara att komma ihåg att 

vända på plasten så att det inte skapas för mycket kondens. 

… och sen då?

Sticklingar gillar solens strålar så ha dem gärna i fönstret. 

Om det är dåligt med sol är en växtlampa en god idé. Man 

behöver inte vattna något de första dagarna, om inte stick-

lingen står väldigt varmt. Efter ungefär fem till tio dagar bil-

das rötterna och det kommer ut nya blad på sticklingen. Då 

är det dags att avlägsna sticklingen från växthuset och ställa 

den i ett fönster. Vattna sticklingen normalt i fortsättningen 

och när den har växt till sig kan man plantera om den i en 

större kruka. Och vips, så har du fått en ny växt!

Tips! Det går även bra att plantera sticklingar med hårda stjälkar 
i ett glas med vatten. Sätt då plast över glasets kanter, gör ett hål 
i mitten och stick ned sticklingen i vattnet.

Text: Tara Bamberg
Källor: Wexthuset Trädgårdsbutik och Sköna hem

Lars Midbjer är en aktiv 
hobbyodlare. Trädgårds-
landet på 160 kvadratmeter 
i Lemland är under ständig 
förvandling och på den sto-
ra altanen står byttor och 
tunnor med diverse blom-
mor och grönsaker i.
– Jag är mer en grönsaks-
odlare än en blomster-
odlare. Jag odlar väldigt 
mycket grönsaker till själv-
hushållning, säger han.
För Lars Midbjer handlar 

odling till stor del om 

att bidra till naturens 

ekosystem och att 

själv vara en del av 

det. 

– Jag tycker att det 

känns både hållbart 

att odla eget och försöker 

utnyttja det så långt det går. 

Jag odlar lök, betor, grönkål, pap-

rika, chili och gurka med mera. 

Det gynnar insekter och fåglar, 

man måste tänka på dem. 

Lars ser fram emot vad årets 

skörd har att ge i och med att 

förra årets skörd börjar ta slut.

– Vi har tagit vår sista skörd 

från förra året med morötter. Nu 

är det bara lite vitlök som jag har 

kvar, det odlar vi också väldigt 

mycket av. 

Lars använder sig ofta av tek-

niken täckodling 

som går ut på att 

man täcker sina 

odlingar med gräs, löv 

och trädgårdsavfall.

– Det gynnar maskar och mik-

rolivet, säger han.

Odlar svamp i stock
Lars trädgård är ett ständigt pågå-

ende projekt. Just nu håller han 

på och förbereder ett nytt land som 

kommer bli klart till nästa år. Där 

är planen att odla bärbuskar av 

olika slag.

– Vi har dränerat runt landet 

och nu ska det plöjas och harvas. 

Odlingstunnor ska köpas och 

sedan planteras de olika bärbus-

karna. 

Ett projekt som visat sig vara 

lite knepigare än de andra är att 

odla svamp i stock. Det går ut 

på att man fäller en björk som 

man borrar hål i. Sedan tillför 

man svampmedel, blötlägger och 

täcker igen hålen så att det får stå 

och gro. 

– Vi har hållit på och blötlagt 

i ett år. Till våren hoppas jag att 

det ska börja ploppa upp shita-

kesvamp så att man har i några 

år framöver. Det finns många på 

Åland som försöker med svamp i 

stock. Det är lite knepigt men jag 

försöker, säger Lars.

Året runt-aktivitet
Trots att en stor del av odlingarna 

bär frukt under sommaren är träd-

gården en året runt-aktivitet. Lars 

förodlar ofta sticklingar, både när 

det kommer till blommor och grön-

saker i och med att han täckodlar 

vilket är lättare med sticklingar än 

med frön. 

– Förodlingen drar i gång i no-

vember och december med alla sor-

ter som tar lång tid att gro. Vitlök, 

chili och paprika sätter jag i januari 

och februari. Om man inte har ex-

tra växtbelysning då blir stickling-

arna rangliga. Då är det bättre att 

vänta till mars. 

Förutom arbetet med den egna 

trädgården jobbar Lars som kultur-

ledare på Mariehamns stad. Senare 

i vår planerar han tillsammans med 

Ålands trädgårdsförening att delta i 

evenemanget Vår i City. 

– Vi vill ordna en växtmarknad 

för alla hobbyodlare som har stick-

lingar och vill sälja inne i stan. 

Mer information om evenemang-

et kommer i ett senare skede.

Text: Tara Bamberg
Foto: Privat

 Trädgården som är en
 naturlig del av ekosystemet

Bli en mästare på sticklingar
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Grindmattesvägen 1–3   Tel. 28 011    www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18,  lörd. 9–15   Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd. 9–15 Trädgård Marin

prisvärt båtpaket!

INKL.  AKTERKAPELL 
OCH LANTERNOR

Terhi 475 Twin C
med Honda BF50
Akterkapell och lanternor

inkl. leveranskostnad

13.990€ 
FÖRMÅNLIG FINANSIERING

ÖPPET:  Vardagar 8–17

Skarpansvägen 20, Mariehamn  •  Tel. 12 990  •  www.wemarin.com  

AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING 
av motorer och reservdelar

AUKTORISERAD

SERVICE OCH

REPARATIONER 

i samarbete med

Ab Sveden

tel. +358 18 525 520

Varvsvägen 2, 22100 Mariehamn,
tel. 22 424. center@kea.fi 

Öppet: vard, 9–17, lörd.10–13

F6
CMHS

F4
BMHS

1.019,-
F6
CMHS

F5
AMHS

1.219,-

F25 GWHS
insprutad, elstart
kort rigg

4.660,-1.319,-

F8
FMHS

2.430,-

F9,9 JMHS

2.630,-

Kampanj-
priser!

BÅTLIV



24 Just nu 2 / 2021

Karlbergsvägen 8 • Tel. 23 069 • saarinen.akerblom@gmail.com • stenhuggeri.axKarlbergsvägen 8 • Tel. 23 069 • saarinen.akerblom@gmail.com • stenhuggeri.ax

STENHUGGERI 
Saarinen & 
Åkerblom

Lokalproducerade produkter
i vår fabrik i Norrböle

– tryggt och enkelt för dig

 – Verksamma sedan 1968 –

• GRAVSTENAR
• KÖKSBÄNKAR
 av granit och komposit

• Byggnadssten
 t.ex. fasadbeklädnader
 och trappor av granit

Välkommen
till oss så

hjälper vi dig!

Gravstensutställning

Poleringsarbeten

Byggnadssten Köksbänkar

 Lövdalsvägen 6  •  tel. 31 210  •  www.dax.ax    VARDAGAR KL. 8–18  •  LÖRDAGAR KL. 10–14

Vi går mot ljusare tider!

Dags att förbereda inför båtsäsongenDags att förbereda inför båtsäsongen

Bottenfärg
Blakes, 750 ml 

Finns i svart, blått, rött och grön

27,90

Visslande kaffepanna
LCT, i rostfritt stål.

Volym 1,8 liter

Automatväst 165N
Besto, bekväm 3D-väst med 
lågvikt och fl eece i nacken

89,-

Automatväst 150N
Besto/DAX

Klassisk automatväst med 
inbyggd säkerhetssele

59,-
Servis 20-delar
Anchor, stilfull service i 

slagtålig mealmin.

Finns i svart, blått, rött och grönFinns i svart, blått, rött och grön

Båtstol Duo
Talamex, vit/grå, klassisk fällstol med 

kuddar av UV-beständigt material.

59,-

Liquid Rubbing
Hempel, 500 ml

Återställer och förnyar glans
på gelcot och målade ytor

16,90

Custom Marine 
Polish

Hempel, 500 ml
Rengör, polerar och skyddar

18,90

4990 990
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Vikingagränd 1A, Mariehamn, tel. 528 270 • brinktec.aland@gmail.com

Nyhet hos Brinktec!

Reservdelar och 
tillbehör till 

husbil och husvagn

Buba Sjölund
med fl erårig erfaren-
het inom branschen
fi nns på plats med

tips och råd.
Vi ses!

Självklart
 servar vi även 

andra trädgårds-
maskiner!

Ny adress:

Välkommen till 
vår verkstad/butik 
på Vikingagränd 1A!

Stefan, med 
40 års erfarenhet 

i branschen hjälper 
dig med service 

och reservdelar.

Båttillbehör/Reservdelar

Vi utökar vårt sortiment  med  reservdelar 
och tillbehör för husbilar och husvagnar från 
Kama Fritid, Royal Camping och Wecamp. 

Vi kan leverera reservdelar till de allra fl esta 
märken, tillbehören är huvudsakligen nu 
från KAMA Fritid.

Snart dags för gräsklipp!

Vi tillhandahåller
service, installation

och reservdelar

Specialiserad verkstad för 
marinmotorer och småmaskiner.

Reservdelsförsäljning

Planteringsbord 430,- 
tupp 49,90  äggkorg 24,90  äggkruka 14,90

Fint till påsken!

Verkaregränd 4 • Tel 16 790 • Öppet: vard. 9–17, lörd. stängt
Skärtorsdag 9–15 • Långfred., Påskaft on & Annandag påsk stängt 
www.feja.ax

Fjäder-
blommor
12 st 6,50

Överbyvägen 115, JOMALA, tel. 32 850 • info@bila.ax • Mån–fred kl. 8–17

Vi har det 
mesta för 
häst och 
ryttare 
från
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Vårens trender i butik
Vilka är de största modetrenderna i vår? Butikerna i stan har svaren!
Irina Bendukidze-Fisun, Modehuset 

Alice

Vilka är de största modetrenderna 

i vår?

– Det finns många trender i vår. Lä-

der har funnits med oss länge nu och 

kommer i olika variationer. Läderimi-

tation i form av skjortor, kjolar och 

korsetttoppar som man kan använda 

med eller utan blus under är en trend. 

En annan är fokus på axlar med 

puffärmar och axelvaddar på blusar, 

klänningar och kavajer. Det är lite 

80-talsaktigt. Skjortklänningarna har 

vi också i butiken. Den trenden kan 

man antingen bära som klänning el-

ler som lång tunika med byxor. En till 

trend som vi har är fokus på kragen 

i form av virkade eller större kragar 

med volanger. De korta kjolarna är en 

ny trend och kommer veckade eller i 

a-linjeform. 

Hänger det bekväma modet kvar i 

vår?

– Bekvämlighet är en ganska stor 

trend i och med pandemin. Det har 

kommit nya varianter av byxan som 

ser ut som en kostymbyxa men har 

resårband i midjan. De är mjuka och 

bekväma men man kan ändå ha dem 

på jobbet. Samma gäller kavajen i 

mjukt jerseytyg. Den är som en kofta 

men formatet är som en kavaj.

Vilka färger ska man satsa på i vår?

– Alla möjliga varianter av rosa och 

lila i accessoarer och kläder. 

Om man ska investera i en acces-

soar, vilken är det då?

– De mikrosmå väskorna som man 

inte bara har som festväska. Man kan 

ha en stor shoppingbag och utanpå 

en liten väska som rymmer telefon, 

läppstift, glasögon och nycklar.

Hur vill du klä dig i vår?

– Jag dras mot färg och önskar en 

fräsch färgklick i garderoben. Jag vill 

matcha lila och rosa med de plagg jag 

redan har. Man ska inte vara rädd för 

färg utan prova sig fram. 

Text: Tara Bamberg    Foto: Robert Jansson

Irina Bendukidze-
Fisun på Modehuset 
Alice tipsar om att 
satsa på bekväma 
kavajer och lediga 
byxor i vår.

 Vida byxor 
är lika snyggt 
som det är 
bekvämt. 

 Blusar med detaljer 
som stora kragar och 
voluminösa axlar är en 
fin detalj att addera till 
vardagslooken. 

I den chica miniväs-
kan får mobil, bank-
kort och nycklar plats. 

Glöm de mörka 
färgerna och satsa 
på en helvit look 
från topp till tå som 
lyser upp. 
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www.kuusamotimmerhus.fi 

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343

runar.jansson@aland.net

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

Se vår 
utställnings-
bastu/stuga!

Finns i Godby vid Shell.

Gilla oss
på facebook!

VI BYGGER OCH RENOVERAR ALLT 
INOM BYGG – även enligt dina egna ritningar

•  Nybyggnation  
•  Renoveringar

Vi har även försäljning 
samt vid behov montering

av Kuusamo timmerhus, 
stugor och bastur. Dags för en större altan på stugan?

TORGGATAN 4, TEL. 23 360. MÅ, TI, ON, FR 09–18, TO 09–20, LÖ 10–16

Gardinstång Luna reglerbar, 90–160 cm 18,95 Kuddfodral Matilda 45x45 cm 6,95

Överkast Paz 
180x260 cm 

69,95
260x260 cm 

99,-

Gardinlängder Matilda
145x245 cm 46,95/par

Överkast Paz 
180x260 cm 

69,95
260x260 cm 

Överkast Paz 
180x260 cm 

Vårfi nt!

Lina Karlsson, Ziczac

Vilka trender har du spanat in till våren?

– För det första tycker jag att det är så härligt 

nu att det finns så mycket att välja på. Det 

är väldigt bekvämt mode med mycket vida 

passformer nertill. Det har också att göra med 

tiden vi lever i. I vår är det mycket beiga och 

neutrala toner men samtidigt kommer det 

ganska mycket färg vilket jag tycker är kul, 

som det är varje vår. Nu vill man göra sig glad 

på något sätt.

Vilken är din favorittrend i vår?

– Jag älskar ju hela den här trenden med 

sweatshirt och sweatbyxa, jag skulle kunna 

gå i det dygnet runt.

Vad satsar ni på i butiken?

– Vi har mycket Levis, det är typ det hetaste 

man kan ha i jeansväg. De har väldigt mycket 

bra vida byxor. Sedan har vi också tvingats 

tänka om och har inte köpt in jättemycket 

festkläder. Vi satsar på att bygga en bra bas-

garderob så får man in hållbarhetstänket, det 

är allt viktigare för miljön och även penga-

mässigt smart att göra så.

Var ska man börja för att bygga en basgar-

derob?

– Börja med att hitta riktigt bra jeans och 

sedan en t-shirt i väldigt fin kvalitet, det kom-

mer man långt med på våren.

Finns det några trender som hänger kvar 

från hösten och vintern?

– Hela den bekväma biten kommer därifrån. 

Vi såg mycket beige och neutrala toner då 

också. Västen är verkligen ett plagg som smög 

sig på i höstas.

Hur kan man matcha västen?

– Jag tycker att det är perfekt om man har 

den där vita t-shirten och ett par jeans. Sedan 

slänger man på västen.

Vilka färger är inne i vår?

– Vi ser en del gult, det är verkligen en av 

vårens stora trender. Det är en lite svår färg, 

men den gör sig väldigt bra med ljusa jeans. 

Sedan är ljuslila också en färg som syns gan-

ska mycket.

Zic zac-systrarna Lina och Elin Karlsson ser mycket bekväma 
plagg i vår som till exempel de lediga jeansen. 

Ljusa färger är en av vårens stora trender som hänger 
med från hösten och vintern. Västen är ett av vårens 
trendigaste plagg.

Ljusa färger är en av vårens stora tren-
der som hänger med från hösten och 
vintern. Västen är ett av vårens trendi-
gaste plagg.

Ett par välsittande jeans är A och O i en basgarderob enligt Lina Karlsson. 
På Zic zac är Levis det mest populära jeansmärket. 

Gul är en av de starkast lysande färgerna i vår. Även beige är riktigt hett om man inte är så sugen på färg. 
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MARS
fredag 19
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.

lördag 20
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.

söndag 21
BARN / UNGA 
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.

måndag 22
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.

tisdag 23
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.
DIGITALT EVENEMANG / 

FÖRELÄSNING
Webbinarium med fokus på 
export och e-handel Se Abf.ax 
för mer info. Kl. 13-16.

onsdag 24
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.

torsdag 25
DIGITALT EVENEMANG / LIT-

TERATUR
Digitalt: Mariehamns lit-
teraturdagar 2021 Litterärt 
program med författare och 

artister. Program och mer 
info på Litteraturdagarna.ax
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.

fredag 26
DIGITALT EVENEMANG / LIT-

TERATUR
Digitalt: Mariehamns lit-
teraturdagar 2021 Litterärt 
program med författare och 
artister. Program och mer 
info på Litteraturdagarna.ax
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.
DIGITALT EVENEMANG / 

FÖRELÄSNING
Litteraturdagarna: Digitalt 
seminarium – Längtan efter 
framtiden? Tv- och dataspel i 
kulturen med Anders Olsson, 
ungdomsbibliotekarie på Dy-
namo samt litteraturvetaren 
och spelutvecklaren Petter 
Skult (FD). Anmälan via Open.
ax. Kl. 8.30-11.00.

lördag 27
DIGITALT EVENEMANG / LIT-

TERATUR
Digitalt: Mariehamns lit-
teraturdagar 2021 Litterärt 
program med författare och 
artister. Program och mer 
info på Litteraturdagarna.ax
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kaniner-
na matas cirka 13-15.
MARKNAD / LOPPIS
Påskmarknad på Torget i 
Mariehamn Traditionell påsk-
marknad kl. 10-15.

söndag 28
DIGITALT EVENEMANG / LIT-

TERATUR
Digitalt: Mariehamns lit-
teraturdagar 2021 Litterärt 
program med författare och 
artister. Program och mer 
info på Litteraturdagarna.ax
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kaniner-
na matas cirka 13-15.
GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Vår dödlighet 
- och efter det? Museigui-
den Hanna Leppälä berättar 
om människornas inställ-
ning till och traditioner kring 
döden under olika epoker 

i Ålands kulturhistoriska 
museum. Förhandsbokning. 
Kl. 14.

måndag 29
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
DIGITALT EVENEMANG
Regnbågsfyrens fören-
ingsmöte Mötet hålls online 
kl. 18. Obligatorisk föran-
mälan via https://forms.gle/
Gbk64ybvrELesYyh8 senast 
25.3.

tisdag 30
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet 
dagligen klockan 10-15. 
Kaninerna matas cirka 13-
15.

onsdag 31
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.

APRIL
torsdag 1
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.

fredag 2
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.
BARN / UNGA

Skattjakt på Djurlyckan 
Tipsrunda med överraskning. 
Boka på djurlyckan@gmail.
com. Kl. 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30.
BARN / UNGA / KULTUR
Påsköppet på Kastelholms 

slott 
Upptäck barnens rum eller 
lär dig mer om slottet med 
hjälp av audioguiden.Öppet 
långfredagen, påsklördag 
och påskdagen 2-4 april kl. 
10-16.

KROG / NÖJE / MAT

Påsk i Smakbyn Säsongs-

OBS!
Med reservation för ändring-
ar på grund av restriktioner 
som rör Corona-pandemin.

Anita Lundin, verksam-
hetsledare på Skörde-
festens vänner r.f. och 
aktuell med vårfestiva-
len Åland grönskar 29-
30 maj.
Vad är det bästa med våren en-

ligt dig?

– Det är ljuset. När dagarna blir 

längre så blir man automatiskt 

piggare. Det är lite som med 

kalvarna på bete.

Vad ser du fram emot att 

plocka i din trädgård i vår?

– Den första rabarbern, jag ska 

göra en härlig rabarberpaj.

Hur ser programmet ut för 

Åland grönskar?

– Vi har programmet klart. 

Man får åka runt och mysa och 

njuta av att det är vår. Det är 

många kaféer som öppnar den 

här helgen inför sommaren. 

Datumet 29-30 maj är satt efter 

äppelblomningen och sparris-

premiären. Det är så vackert 

den här tiden på året. Sedan 

hoppas vi att vi har lite söta 

små lamm, kycklingar och kal-

var. 

Hur pandemianpassar ni pro-

grampunkterna?

– Vi är förberedda. Vi planerar 

efter pandemin som med Skör-

defesten då det var restriktio-

ner. Vi har material färdigt för 

att kunna ordna evenemang 

som tar hänsyn till restriktio-

ner, bara man tillåter folksam-

lingar utomhus. Deltagarna har 

gjort resan en gång och vet hur 

man ska tänka kring folksam-

lingar och utrymmen. 

Vad ser du mest fram emot 

med festivalen? 

– Jag ser fram emot åländska 

mästerskapen i hamburgare 

som vi anordnar varje år. Det är 

lite trevligt, jag gillar mat och 

grillning. Det som är nytt i år 

är att vi kommer lyfta återbruk 

och byggnadsvård i programmet 

på olika sätt. Det är många som 

har varit hemma nu och har tid 

att fixa och renovera.

Tara Bamberg

Anita Lundin, projektledare 
för uppdateringen av vand-
ringslederna på Åland. 
 Foto: Daniel Eriksson
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Gör det lätt för 
dina kunder att 

hitta dig!

Jomala Bil & Lackservice 
018 232 80
info@o3rent.com
Södersundavägen 58, Jomala

Boka en företagspresentation, en enklare form  
av webbsida, på www.aland.com så bjuder vi på  

premiumplats i branschguiden! Ett paket med  
förmånlig årskostnad och tydlig exponering.  

Aland.com har över 100000 besök per månad. 

Vill du veta mer?  
Kontakta Pia Nyberg på pia.nyberg@strax.ax  

eller ring 0457-382 3255

Sporres Ekoisolering & Bygg AB
040 577 5341
marcus.sporre@aland.net
Kattnäsvägen 14, 22240 Hammarland

.com ALLT OM ÅLAND

LUNCHGUIDE, BRANSCHGUIDE, INSPIRATION, EVENEMANG, NYHETER OCH MYCKET MER.

MD Svets & Service 
040 361 6112 
mdsvetsmontage@gmail.com
Norrängsstigen, Jomala

Vi är med, och fler med oss!
450 €/år  exkl moms

Firma Kalles Skogs-  
och Trädgårdsskötsel
040 965 1716
Kuggviksvägen 283, 22430 Saltvik

Mickes Tak 
040 503 3439
mickepettersson09@gmail.com
Lillövägen 111, 22410 Finström

Firma Ove Söderman 
0457 072 2815
soderman@aland.net
Björkbacka 17, Emkarby

öppning med påskmeny, 
take away och lunch. Kl. 
16-21.

lördag 3
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
BARN / UNGA / KULTUR
Påsköppet på Kastelholms 
slott Upptäck barnens rum el-
ler lär dig mer om slottet med 
hjälp av audioguiden.Öppet 
långfredagen, påsklördag och 
påskdagen 2-4 april kl. 10-16.
MARKNAD / LOPPIS
Påskmarknad på Torget i Ma-
riehamn Traditionell påskmark-
nad kl. 10-15.
KROG / NÖJE / MAT
Påsk i Smakbyn Säsongsöpp-
ning med påskmeny, take 
away och lunch. Kl. 16-21.

söndag 4
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna ma-
tas cirka 13-15.
BARN / UNGA / KULTUR

Påsköppet på Kastelholms slott 
Upptäck barnens rum eller 
lär dig mer om slottet med 
hjälp av audioguiden.Öppet 
långfredagen, påsklördag och 
påskdagen 2-4 april kl. 10-16.
GUIDNING / RUNDTUR
Allmän guidning i Ålands kon-
stmuseum och Kulturhistoriska 
Museiguiden Geir Henriksen 
ger en allmän guidning. För-
handsbokning. Kl. 14.

måndag 5
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna ma-
tas cirka 13-15.

tisdag 6
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna 
matas cirka 13-15.
DIGITALT EVENEMANG / FÖRELÄS-

NING
Digitalt samtal om kultur – 
Filmskapande Online via 
Facebook, alla intresserade 
välkomna. Anmälan senast 
dagen innan till info@abfa-
land.ax. Kl. 18-19.30.

onsdag 7
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.

torsdag 8
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.

fredag 9
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-

gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
KROG / NÖJE / MAT
Långkok och vårmys i Smak-
byn Mat som värmer själen 
innan vårsolens strålar och 
ger hopp och styrka. Kl. 
16-21.

lördag 10
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
KROG / NÖJE / MAT
Långkok och vårmys i Smak-
byn Mat som värmer själen 
innan vårsolens strålar och 
ger hopp och styrka. Kl. 
16-21.
KROG / NÖJE / MAT
Matlagningskurs med Micke 
Laga en god middag 
tillsammans med Micke 
Björklund i Smakbyn. Kl. 
16-21.

söndag 11
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Från kloka 
gummor till apotek Medi-
cineringens historia har 
sett olika uppfattningar om 
människokroppens hälsa. 
Hanna Leppälä berättar 
om museiapoteket i Ålands 
kulturhistoriska museum. 
Förhandsbokning. Kl. 14.

måndag 12
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla hol-
men Fågelhuset är öppet 
dagligen klockan 10-15. 
Kaninerna matas cirka 
13-15.

tisdag 13
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla hol-
men Fågelhuset är öppet 
dagligen klockan 10-15. 
Kaninerna matas cirka 
13-15.

onsdag 14
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla hol-

men
Fågelhuset är öppet 
dagligen klockan 10-15. 
Kaninerna matas cirka 13-
15.

torsdag 15
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla hol-
men Fågelhuset är öppet 
dagligen klockan 10-15. 
Kaninerna matas cirka 
13-15.

fredag 16
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla hol-
men Fågelhuset är öppet 
dagligen klockan 10-15. 
Kaninerna matas cirka 
13-15.
KROG / NÖJE / MAT
Musslor och öl i Smakbyn 
Temahelg med nykokta 

musslor, aioli, baguette, 
pommes frites och åländsk 
öl. Kl. 16-21.

lördag 17
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
KROG / NÖJE / MAT
Matlagningskurs med Micke 
Laga en god middag 
tillsammans med Micke 
Björklund i Smakbyn. Kl. 
16-21.
FÖRELÄSNING / WORKSHOP
Vårevent med säljaktsinspo 
och Ådtakstalka Säljakts-
inspiration och Ådtak-
stalka utomhus vid Ålands 
Jakt-och Fiskemuseum. Kl. 
10-16.
KROG / NÖJE / MAT
Musslor och öl i Smakbyn 
Temahelg med nykokta 
musslor, aioli, baguette, 
pommes frites och åländsk 
öl. Kl. 16-21.

söndag 18
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST
Temaguidning: Önninge-
bykolonin i Ålands konst-
museum Museiguiden Geir 
Henriksen berättar om 
Önningebykolonin vid de 
guldinramade tavlorna i 
basutställningen. Förhands-
bokning. Kl. 14.

måndag 19
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.

tisdag 20
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.

onsdag 21
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.

torsdag 22
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.

fredag 23
BARN / UNGA
Besök djuren på Lilla holmen 
Fågelhuset är öppet dagli-
gen klockan 10-15. Kani-
nerna matas cirka 13-15.
MAT / SPORT
Välgörenhet: Matbanken 
weekend i Smakbyn I sam-
arbete med Storgårds ägg, 
Dahlmans och Ålandsme-
jeriet skänker Smakbyn 1 
påse/gäst till Matbanken. 
Kl. 16-21.



Sevärt30 Just nu 2 / 2021

– Det handlar om kvalitet –

UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551 
BILFÖRSÄLJNING: måndag-fredag 9–17

www.bilcenter.ax
PRIVATLEASING  
& AVBETALNING

CITROËN 
PAKETBILAR

BERLINGO VAN
BlueHDI 100 M 

JUMPY 

 €

 JUMPER
BlueHDI 120 35 L1H1 

från 32.100€
från 24.699€

Välkommen in så 
berättar vi mer!

JUST NU FANÉRING OCH VINTERDÄCK 
PÅ FÄLG ENDAST 490€ (ej e-Jumpy)

ÅRS
GARANTI

ej km-begränsn.

Finns i ett � ertal varianter och som helt eldriven 
med en räckvidd upp till 330 km 

från 28.610€

Automat från 34.500€ 
4x4 från 41.040€
e-Jumpy från 43.590€

Almas hantverk och galleri
Sottunga Almagruppen ställer ut hantverk, konst 
och målningar. Öppet enl ök.

Baka
Tosarbyvägen 5 Katia Fell (Ekaterina Filippova) 
ställer ut målningar ur flera olika serier. 

Bomärket
Ovanåker Saltvik Ålands största samling av 
bomärkta föremål. Öppet enl ök, tel 0400-
450004. 

Finströms bibliotek
Ålands folkhögskolas hantverkslinje visar konst 
och hantverk till den sista mars. 

Folkhälsans Allaktivitetshus
Ann-Mari Stenvall ställer ut akvareller till den 28.3. 

Fotoklubben Obscura
Dalkarbyvägen 4

Johanna Engdahl ställer ut målningar i storformat 
till den sista mars. Öppet för små grupper enligt 
överenskommelse via sms på telefon 040- 
7429735. 

Galleri Juha P
Styrmansg 1 (Ehns) Juha Pykäläinen visar sina 
illustrationer till barnboken ”Sirkusjuttaja” 
(”Cirkushistorier”) av Kirsi Kunnas (1985) i galleriet 
i det bakre rummet. Konsten kan ses under 
butikens öppettider till och med 30.4. Lördagar kl 
12-14 är konstnären på plats i galleriet.

Galleriet
Torggatan 15 Tiina Barck och Aino Kivisaari visar 
verk i olika tekniker till den 28 mars. 

Geta bibliotek
Lars-Erik Eriksson ställer ut fotografier av 
maskindrivna fartyg och annan kuriosa från 
sitt museum på Vårdö. Öppet tisdagar kl 
16-20 och torsdagar kl 13-17. 

Kökar Museum
Öppet efter överenskommelse tel. 
04575244077. Kommunens Naturrum och 
fågelplats på museiområdet öppet året om. 

Lasses Fartygsmuseum
Föremål och tavlor. I museet finns ett antal 
äldre maskiner samt traktorer som kan 
köras vid behov. Utförlig guidning och 
berättelser från sjölivet. Vid önskemål om 
att se museet, ring 018 47626 eller +358 
3828459. 

Lemlands bibliotek
Biblioteket är stängt till den 21.3 på grund 
av landskapsregeringens rekommendationer 
med anledning coronaläget. Efter det och 
fram till den 1.4 kan besökaren åter ta del 
av Taina Dahlbergs akvareller på temat 
småkryp. 

Mariehamns stadsbibliotek
Bertil Bymans utställning med målningar av 
Mariehamns gamla trähus visas till den 11.4.

Mariehamnsmuseet  
med modellstaden
Ålandsvägen 42 Mariehamn på 1920-talet. 
Öppet lördagar kl 14–16 fram till 
sommaren. Obs, lördagen den 13.3 
är museet stängt. Fotoutställningen 
”Människor och miljöer i Mariehamn runt 
1980” visas fram till sommaren. 

Nordens institut på Åland
Den 18.3 öppnar Ursula Sepponens och 
Kinga Prádas digitala utställning ”Solar 
Plexus” på Nipås hemsida. Den visas 
sedan till den 18 maj. 

Sjöboden Sandskär 
Gästhamnen i Sottunga Konsthantverk av 
Alma-gruppen. Öppet ons, fre och sö kl 
15–20. 

Sjökvarteret
Hantverk, skuthamn och sjöviste öppet 
året om. Skepps- och båtbyggerimuseum, 
motormuseum. 

Sunds bibliotek
Fram till april visar Margarita Andersson 
rosor hon tillverkat i olika material. 

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

Vårdö bibliotek
Till sommaren planeras en Runar Salminen-
utställning och redan nu kan besökaren 
ta del av en del material av Salminen i 
bibliotekets Alandica-rum. Biblioteket är 
öppet tisdagar och torsdagar kl. 13.00 - 
16.30 samt 18.00 - 20.00.

Ålands fotografiska museum
Pålsböle, Finström Öppet enligt 
överenskommelse Olle eller Benita 
Strömberg på tel: 43964 eller 0457 
0595967. 

Ålands konstmuseum
Museet är stängt till och med den 21.3. Efter 
det, och fram till den 5.4 visas Niclas Warius 
har i sin utställning ”Vanitas Alandia” byggt och 
fotograferat stilleben runt om på Åland. Årets 
basutställning har tre teman: Sigrid Granfelt, 
Guldkant på vardagen och Något gammalt, 
något nytt, något lånat, något blått. 

Ålands kulturhistoriska museum
Museet är stängt till och med den 21.3. 
Utställningen ”Jettböle - Stenålder i förändring” 
visas efter det till den 11.4. Dessutom finns en 
basutställning om Ålands historia. Öppettider 
från den 15.3: Tisdag, onsdag, fredag, lördag, 
söndag: kl 11-17, torsdag: kl 11-20, måndag 
stängt. 

Ålands landskapsarkiv
Arkivet är stängt till och med den 21.3. 
Miniutställningar om; gästböcker, vykort och brev 
med anknytning till romantik, äldre trycksaker, 
ovanliga namn. Öppet från den 15.3 måndag-
torsdag kl. 12-16, fredag 12-15. 

Ålands sjöfartsmuseum
Museet är stängt till den 21.3 Basutställningen 
innehåller berättelser och föremål från Ålands 
sjöfartshistoria samt olika interaktiva stationer. 
”Hildas doft – en utställning om tingens själ” visar 
ett urval föremål ur museets samlingar som alla 
bär på en unik berättelse. För barn finns Rubys 
skattjakt, rör-och-gör-aktiviteter, samt lekrummet 
”Ruby och Havet”. Öppet alla dagar kl. 11-16. 
Pommern har stängt för säsongen. 

Önningebymuseet
Förutom den permanenta utställningen visas två 
specialutställningar: ”I lund och i trädgård” (verk 
av Önningebykolonisterna) samt ”Akvareller” av 
Önningebykolonisterna.

De senaste uppdateringarna 
hittar du på aland.com
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Åland Guide hela året – från vår till vår!
Också den tuffa säsongen 2020 gick guiden åt som smör i solsken. 
Vi ökade den finska upplagan och den tog slut till hösten. Vill du göra 
affärer med turister är valet rätt. 

Massor med läsning på över 100 sidor! 
Vi tipsar om aktiviteter, sevärdheter, utflykter, mat och dryck, shopping, 
nöjen och evenemang. I guiden finns läsning för både turister och ålän-
ningar.

Annonserna är populär läsning!
Många annonsörer vittnar om kunder som hänvisar till annonsen vid sitt 
besök. Satsa klokt – annonsera i en guide som dina kunder läser och 
som levererar innehåll också på finska och engelska.

Snygg  
exponering  

på tre språk!
Snygga ställningar som finns 
överallt med svenska, finska 
och engelska guider. Vill du 

också ha en ställning?  
Mejla simon@strax.ax

Nu ser vi fram emot sommar, sol och turister

BOKA ANNONS I 
GUIDEN ALLA LÄSER!

Upplaga: 100 000 ex
Språk: svenska, finska och engelska
Format: A5, behändigt fickformat
Distribution: över hela Åland, ombord på fartygen året runt
Utgivning: digitalt i slutet av maj, papper i mitten av juni

Simon Nurme, tel. 0457 345 7880, simon@strax.ax
Pia Nyberg, tel. 0457 3823 255, pia.nyberg@strax.ax
Bengt Johansson, tel. 0457 313 5559, bengt@strax.ax

ANNONSBOKNING

Deadline för bokning av annonsplats 31 mars. Vill du ha hjälp med 
design, texter och översättningar? Kontakta oss direkt!

Snygga ställningar som finns 
överallt med svenska, finska 
och engelska guider. Vill du 

också ha en ställning? 
Mejla simon@strax.ax

 över hela Åland, ombord på fartygen året runt
digitalt i slutet av maj, papper i mitten av juni

Officiell 
programtidning 
Tall Ships Races 

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituati oner

Telefonen är öppen: 
må, on kl. 16–20  •  ti , to, fr kl. 9–13

09 2525 0112 
(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo

Södersundavägen 58 • tel. 23 280
VARDAGAR: 08.00–16.00

Välkommen!

SOMMARDÄCKSPECIAL
på ett urval modeller och storlekar!

195/65R15.....................79,-/st

205/55R16.....................85,-/st

225/45R17.....................99,-/st

Michelin Primacy4  

195/65R15..............................99,-/st 
205/55R16.........................115,-/st

225/45R17.........................149,-/st

DÄCKHOTELL
Tröttnat på att ha utrymmes
krävande hemma i garaget? 
Förvara dina däck hos oss istället 
så får du mer plats för annat.

I förvaringen ingår:
• Konditionsgranskning
• Hjultvätt
• Förvaring
• Lagerförsäkring



Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00

Vikingagränd 11, tel. 12 012  |  elgiganten.se  |  info@kalmers.ax

BOKA DIN GRILL 
TILL ÅRETS SÄSONG!

Hos Elgiganten hi� ar du e�  stort 
utbud av grillar och grilltillbehör i 
olika u	 öranden och prisklasser. 
Kolgrillar, elgrillar och gasolgrillar.
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