Vinsmedjan
– en oas för
vinälskare

Magiska

sommarnätter
Ju mer ärenden du har,
desto större nytta får du.
Läs mer: op.fi/agarkund

Klobben
– en pärla i
skärgården

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 33–37
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17,50

Så mycket kvar
att upptäcka
Jag testar att ta en liten tupplur med
munskyddet på. Det går förvånansvärt bra ändå: jag vaknar med ansiktet fullt av svett, veck och ränder
men är överlag positivt överraskad av
upplevelsen. Vi sitter på ms Viking
Grace och ute är det redan galet
varmt, fast det bara är början
av juni.
Efter ett år var vi äntligen påväg hemåt till Åland
igen – och kastades rakt in
i en högsommar som
aldrig tog slut. Det
har känts som vädret
demonstrativt visat
sin bästa sida den här
sommaren. Till både
ålänningar och turister
har de bestämt signalerat: ”inte behöver ni någon medelhavssemester”.

”Efter ett år var vi
äntligen påväg hemåt
till Åland igen – och
kastades rakt in i en
högsommar som
aldrig tog slut.”

Detta är något jag har
utnyttjat till fullo. Den
åländska sommaren 2021
har inte varit annat än en
fullträff. Så fort vi kom ut ur
karantänen blev det rökkakorv och champagne. En personlig spaning är att folk i år
kunnat hemestra med ro – och
faktiskt njuta av det. I fjol
kändes många hemestrar förknippade med lät ångestfyllda
blickar som sade ”visst kan
det bli kul?” under tiden
man inte trodde på ett ord
av vad man själv sade. I år
vet man: hemester är kul!

REDAKTÖR

Sandra Widing

Och åh! Vilka sommarpärlor som har dykt upp!
Jag drömmer redan om
nästa sommars ledighet och filar på kartor – hur ska jag hinna
med alla ställen jag missat? Hur ska jag hålla
koll på alla nya ställen
som dyker upp?
Ännu har vi dock
några ljuva sensommarveckor kvar. Oavsett om
du jobbar eller inte rekommenderar jag att en gång i
veckan sätta dig ner och se
över: finns det någon sommarpärla du har missat som
ännu har öppet? Någon aktivitet som även funkar utmärkt
i den svalare augustisolen? I
detta nummer av Åland Just Nu
hoppas vi att ge lite inspiration
på hur man tar vara på det sista av
denna pangsommar: så vad väntar
ni på!

Medarebetare i
detta nummer:

ANSVARIG UTGIVARE
Daniel Dahlén

OMSLAGSBILD

Alexandra Gäddnäs

FOTO

Sebastian Boman

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA
20.000 ex

ADRESS:

Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.

Alexandra Gäddnäs, Sandra Widing,

LAYOUT

22,00

Lifestyle planner
– Stark inifrån och ut på
12 veckor fylla-i-bok

101 Kostråd för viktnedgång, muskeluppbyggnad och god hälsa

16,50

Yoga från grunden

29,00

10-timmarsdieten
– Periodisk fasta för
lägre vikt och starkare
immunförsvar

27,00

23,50

Handbok i biohacking
– Lär dig förstå din
kropp och nå din fulla
potential

24-timmarskoden
– Hur tajming av mat,
sömn och träning ger
effekter på hjärna,
immunförsvar och vikt

Ta hand
om dej!
23,50

Mina 100 bästa tips för
ett hälsosamt liv

20,00

Stressbalansen
– Omstart för kropp, sinne,
relationer & livsglädje

26,00

Din livsdagbok
– Nattid, fylla-i-bok

MÅND–FRED 9–18, TORSD 9–20, LÖRD 10–16 • TORGGATAN 14, TEL. 19 745

Fun
Dining

Alexandra Gäddnäs

TEXT

Daniel Eriksson,
Alexandra Gäddnäs
Hülya Tokur-Ehres

Planera för din hälsa
– Ett verktyg för att ta
hand om kropp och själ
fylla-i-bok

16,00

Formchef

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.

ÖPPET
måndag – lördag
från kl. 14
LUNCH
öppnar igen
16/8 kl. 11:00

Sebastian Boman
Hur tar man bäst
vara på en åländsk
sensommarkväll?

– Sörj inte att sommaren snart är
slut. Sitt ute även om det krävs att
du värmer digmed en filt. Fortsätt
att träffa vänner ochnjut av
kravlösa kvällar ochgod mat i ett
lugnare tempo.

Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

GES UT AV

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

TELEFON

+ 358 18 26026

Annonssäljare:

Jocke Nyberg tel 26 613

Varmt välkomna!

Hotell Pommern, Norragatan 8–10
www.kvarter5.ax, tel. 15 555

Just nu 6 / 2021
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VI BYGGER OCH RENOVERAR ALLT
INOM BYGG – även enligt dina egna ritningar
www.kuusamotimmerhus.fi

Det händer i augusti!

Njut av god mat, brygghäng och live musik

Nybyggnation
och renoveringar

TIMMERVILLA SAAPUNKI 100S

Vi har även försäljning
samt vid behov montering
av Kuusamo timmerhus,
stugor och bastur.

Massiva timmerväggar utan tilläggsisolering innehåller inga lager
där fukt skulle kunna lagras inne i väggkonstruktionen. Att bygga
ett timmerhus är därmed ett fuktighetstekniskt tryggt val.

SPELNINGAR

6–7.8 Banda Caribia
Helsinki
Salsa, bachata, cha cha chaa,
reaggeton, latin hits, kubansk
dj och band.
FÅ PLATSER KVAR!
Boka bord!

Se vår
utställningsbastu/stuga!
Finns i Godby vid Shell.
Gilla oss
på facebook!

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

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

Rockig blandning

20–21.8
Country rock

Östra hamnen, tel. 23 077 • Boka gärna bord
Se vår hemsida för information www.clubmarin.ax

DAGS ATT BÖRJA
TÄNKA PÅ HÖSTENS
INOMHUSPROJEKT

Kakel & Klinker

13–14.8

Golv

Dalkarbyv, Mariehamn Tel: 21 022 www.simons.ax Vard 8–17, lörd. 9–13

just nu
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med Alexandra Gäddnäs

Käka grönt

BOKTIPS

Pressbild

Sommaren blir lätt köttung med
färdigmarinerade slamsor som ska
grillas och ätas upp med en tjock
sås och potatis – kanske det är dags
för lite omväxling? I Käka Grönt ger
Julia Tuvesson, Malmöbon bakom
det ändlöst inspirerande instagramkontot @tuvessonskan, några av
sina bästa gröna recept utgående
från kategorierna plåtmat, skåpmat, brödmat och mycket mer.

Foto: Alexandra Gäddnäs

Pub Albins frukost

Foto: Alexandra Gäddnäs

MAT

2-STAR PIZZA I GODBY
Ett bra äventyr behöver inte vara långväga eller innehålla några avancerade upplägg.
Ibland räcker en tur till Godby och en lite annorlunda pizza fint. På Pizzeria Venezia, ett
stenkast från Godby Centrum och bredvid Smådjurskliniken, serverar man nämligen något som kallas ”2-starpizza”. Konceptet lockade i alla fall mig och jag är helt säker att även
många barn och ungdomar gärna sätter tänderna i detta. Resultatet kan beskrivas som en
mindre geggig calzone, det vill säga riktigt gott! Fyllningen är valfri och pizzan delas med
fördel på två eller tre personer.

Pimpa
middagsbjudningen med
medelhavskänsla

Ta ditt eget hundraårsfirande med
dig vart du än går – så väl vardag
som fest. På Wickströms Ur och
Guld hittar du den perfekta presenten till den slipsbärande lokalpatrioten.

Blir det ännu en sommar där
stugan är den längsta resan?
Då kan du ju åtminstone
liva upp sensommaren med
en frisk fläkt söderifrån och
drömma dig bort till en grekisk
taverna eller italiensk piazza.
Karaffen går att fylla med så
väl Vinsmedjans vinspritzers
(se sidan XX) som en bukett
blommor medan fatet kan
rymma allt från en maffig sallad till de vackra augustitomaterna från trädgården.

DRYCK

San
Pellegrinos
limonata
På senare år har denna
semesterklassiker börjat
göra ett efterlängtat intåg i så väl våra matbutiker som Instagramflöden. Snygg burk? Check.
Rejäl syra? Check. Svalkande en het sensommardag? Check. Perfekt
groggvirke? Check. Den
här lilla läskburken
är inte bara en fluga
utan den är här för att
stanna.

Pressbild

En guldig Åland?

ÅSS och Pub Albin har denna sommar lyckas med en riktig fullträff som
förtjänar mera uppskattning än vad jag lyckats se att de fått. Från tidigt på
morgonen öppnar kaféet där jag antar att framförallt seglargäster får sig sin
frukost – men det är även öppet för utomstående. En god jäkla frukost är något jag verkligen saknat att kunna beställa på Åland och nu under sommaren är det möjligt. En mättande rolig ceasarmacka och en kopp kaffe, ja tack!

Foto: Alexandra Gäddnäs

SHOPPING

Pressbild

DUKNING

MAT

Pre
ssb
ild
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REDO FÖR
jobbstart?
Vikingagränd 11, tel. 12 012 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00

Passa på inför höstens jakt!
BYTESERBJUDANDE!

BYTESERBJUDANDE!
BERETTA A300 MAX 5 12/76
Pris utan byte 1.190,-

SAKO S20
CERAKOTE 308 WIN
• KIKARSIKTE
Burris Four X Bravo 3-12x56
• OPTILOCK eller S20 BASER
• OPTILOCK eller S20 RINGAR
• REKYLBROMS Cerakote
• Sako VAPENREM

2.999,-

Vid byte av hel och fungerande bock
eller halvautomat krediterar
vi 400,- från riktpriset
1.350–400

Vid byte av ett helt och
fungerande 308 kulgevär
krediterar vi 1.000 euro!
2.999-1.000 =

BERETTA SILVER PIGEON 12/76
Vid byte av hel och fungerande
bock krediterar vi 500,från riktpriset
1.890–500

=

1.390,-

TIKKA T3X LITE 308 WIN

PAKETPRIS: 1.890,-

950,-

BYTESERBJUDANDE!

1.999,-

TIKKA-PAKET

• KIKARSIKTE Burris Fullfield E1 3-9x40
• LJUDDÄMPARE ASE Utra SL51
• KIKARFÄSTEN Optilock

=

LÖRDAGSÖPPET

09–14

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 VARDAGAR 08.00–17.00
LÖRDAGAR 09.00–14.00 APRIL–SEPTEMBER
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KATRINA

Sällskapet BelCanto presenterar

BEGGAR’S OPERA

KAMMARMUSIK

ett komiskt musiklustspel

BelCantos solister, kör och orkester
Regi Jenny Carlstedt

10–14 AUGUSTI 2021
”På egna ben”
Konstnärlig ledare: Cecilia Zilliacus

Jenny Carlstedt • Bengt Forsberg • Isola Quartet • Carl Nielsen Kvintetten
Cuarteto Quiroga • Kati Raitinen • Henrik Sandås Quintet • Cecilia Zilliacus m.fl.

i huvudrollen

Cuarteto Quiroga

Leonarde Brändström

Kastelholms slott
10 och 11.09 kl 19.30
12,17 och 18.09 kl 18.00
Biljetter 35/15€
Förköp från SALT och Mattssons i Godby

K

www.katrina.ax

Kuturföreningen
Katrina

NYA OPEL CORSA
Den framtida stadsbilen som kombinerar körglädje i vardagen med
spännande teknik från större bilar.
Nu tillgänglig som bensin, diesel och 100 % elektrisk.

Konstsamfundet Nygréns stiftelse Thurings stiftelse Gesellius fond

NYA OPEL MOKKA
från

19 990 €

Opel Mokka-e Elektrisk

34 990 €
inkl bilskatt 8588 €

inkl. bilskatt 1 912 €

Bästa bilköpet 2020
enligt AUTOBEST
Opel Corsa bensin

15 390 €
inkl bilskatt 1 370 €

Opel Corsa-e Elektrisk

33 715 €
inkl bilskatt 855 €

OPEL ASTRA SPORTS TOURER
Familjekombin med soﬁstikerad design och innovativ teknik
samt smarta säkerhetssystem.
från

22 340 €

OPEL CROSSLAND X

En SUV med ﬂexibilitet för vardagen och vacker design.
från

20 390 €

inkl. bilskatt 2 201 €

inkl. bilskatt 2 097 €

KOM IHÅG ATT BOKA AC-SERVICE OCH HJULINSTÄLLNING INFÖR SOMMAREN, RING VÅR VERKSTAD, TEL. *19 800
ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800
BILFÖRSÄLJNING: NIKLAS SKOGBERG 527 722
ÖPPET: VARD. 09–17
RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

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

Carlsro

Just nu 6 / 2021

Det är ca 26
kilometer fågelvägen mellan
Mariehamns
centrum och
Carlsro badhotell
i Degerby på
Föglö.

Mariehamn

Carlsro
badhotell

badhotellet
En natt på

I våras öppnade en av Ålands intressantaste hotellsatsningar: Carlsro
badhotell. Ett stenkast från färjfästet på Föglö ligger den nyrenoverade sekelskiftesdrömmen - och Åland Just Nus reporter bestämde
sig att kombinera semester med lite jobb och recensera besöket.
Text och foto: Alexandra Gäddnäs
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Sängarna var mjuka och sköna. Vi var lite rädda för att det
skulle bli allt för varmt, men temperaturen blev faktiskt behaglig framåt midnatt – trots att solen stod på utanför vårt fönster
hela dagen.

Man behövde inte trängas på stranden.

RECENSION

En natt på Carlsro badhotell

I våras öppnade en av Ålands intressantaste hotellsatsningar: Carlsro badhotell. Ett stenkast från färjfästet på Föglö ligger den nyrenoverade sekelskiftesdrömmen – och Åland Just
Nus reporter bestämde sig att kombinera semester med lite jobb och recensera besöket.
Högsommarvärmen trycker på när vi kliver av ms Skarven och tar en tur kring
Degerby. Temperaturen ligger lätt kring
trettio när vi kliver in i den lilla förbutiken
på Carlsro. Personalen är tidsenligt klädd
och vi valde att komma i god tid till Föglö:
klockan är strax efter elva och vår incheckning är först vid två.
För att fördriva tiden slår vi oss ner och
äter en lätt lunch. Restauranglokalerna
är ljusa och vackra. På bordet finns pennor och en meny. Där får man kryssa för
vilka smörrebröd man är sugen på. Två
per person rekommenderas. Jag och mitt

sällskap hann tjuvstarta med lite fika på
färden mellan Svinö och Degerby och bestämmer oss att dela på två: ett med sill
och ett med åländsk abborre och dansk
remoulad.
Vi testade lunchen när restaurangen
slog upp dörrarna förra året – och blev
glatt överraskade. Smörrebröden var bra
redan då, men nu kanske de till och med
var snäppet bättre?
En gedigen snapsmeny finns också.
Hettan är tyvärr för tryckande för sådant
och vi sneglar i stället på drinkar eller alkoholfri dansk must. Till slut faller valet

på drinkar: en GT på åländsk gin och en
limoncello spritz.
I salongen bredvid sitter tre kvinnor
och beställer desserter. Jag tjuvlyssnar på
menyn.
– Mandelkaka, rabarberkaka eller
cheesecake, berättar servitören.
Alla tre alternativen låter lockande, om
de håller lika hög kvalitet som smörrebröden vore det en ljuvlig upplevelse. Tyvärr
är mättnaden efter en Svinöburgare på ms
Skarven och ett smörrebröd ännu för stor.

Badrockarna väntade till vänster om sängen.

» Fortsättning på nästa uppslag

Charkbrickan var fylld med åländska delikatesser och kostade
kring femton euro – vilket kändes lite mastigt för mängden. Men
med åländska mått mätt insåg vi att det ändå var rimligt.
Fina nejlikor mötte oss på rummet.

Frukosten var läcker! Det åländska temat blev även här en fullträff utan kompromisser.

Smörrebröden kändes matigare än förra sommaren. Två per person rekommenderas men för oss som
inte var så hungriga räckte varsitt fint.

Duschen hade roligt nog en spetsgardin som draperi. Inte
särdeles funktionellt men romantisk och roligt under en kortare vistelse.

Just nu 6 / 2021
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Håll dig

varm
i höst!

LED GLOB
Unison

21,90

JETTE
Bålpanna

239-

12 kW, gas

4,2 kW

260,-

269,-

Terassvärmare

Tak, 1500 W, 230 V

145,-

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tors 9-16, fre 8-12

Trädgårdsmaskiner

Trädgård

Arbetskläder

10.000 m bygg& fritidsglädje!
2

Marksten

Båtar, marin & fiske

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

Färg & tapet

Byggvaror

Verktyg & maskiner

Marin

Trädgård

Så långt lagret räcker.

Terassvärmare

Blue Belle
gasvärmare
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Kvällstid fanns en liten minibar tillgänglig men också bryggservering från restaurangen.

Även Stand Up Paddleboards fanns att låna. Framför allt klockan 14-16, men om
man frågade och bastun var obokad kunde de även nyttjas utanför dessa tider.

När restaurangen stängde kunde man se delägaren Ebbe svepa iväg på en liten kajak

» Fortsättning från föregående uppslag

Medelhavet – släng dig i väggen

Drinkmenyn var gedigen. Till lunchen lockade en åländsk GT och en lemon
spritz.

Efter lunchen frågar vi snällt om man
möjligtvis får nyttja bryggan även innan
incheckning – och får snabbt ett glatt jakande svar. En knapp minuts promenad
tar oss ner till Carlsros bastu, strand och
brygga. Väl där nere finns bland annat
kajaker och Stand Up Paddle-boards att
låna, en väldigt positiv överraskning.
Under våra nästan två timmar i solstolarna konstaterar vi båda: det kan bli
billigt i längden att hemestra, under dessa
förutsättningar behövs verkligen inte
några medelhavsresor. Åtta stilrena och
otroligt bekväma solstolar står med behörigt avstånd i par längs bryggan och det
rödvita parasollet är tacksamt i värmen.
Med jämna mellanrum passerar Skarven
förbi och jag kan inte låta bli att ringa min
far som sitter ombord: ”Titta mot Carlsro
nu och se hur fantastiskt vi har det”.
Eftermiddagen tillbringas strosande
i Degerby. När vi kommer tillbaka efter
en pizzapaus hos grannen, restaurangen
Seagram, bestämmer jag mig för att testa
min balans på Stand Up Paddle-boarden.
En viss förvirring sker dock när jag strosar
upp mot bastun – alla kuddar från sol-

GARDEN. Stans coolaste uteservering med grillat,

sallader och härliga drycker.

stolarna och parasollen är bortplockade.
Utanför bastun står en glad duo män som
jag frågar: ”Är det månne möjligt att SUP:a
lite nu?”
Utgående från den danska fotbollströjan, och det faktum att jag tidigare
intervjuat honom, inser jag snabbt att
det är Ebbe – den som fört de danska influenserna till badhotellet. Återigen visar
Carlsro prov på en ljuvlig attityd mot sina
gäster och jag lotsas snabbt till brädan
och paddeln och blir servad med kuddar
och parasoll.
Resten av kvällens tillbringas på bryggan tills solen går ner. Från restaurangen
kan man beställa drinkar, charkbrickor
och dansk öl och cider – och allt är fantastiskt gott. Vi somnar gott just innan midnatt och ställer klockan för att hinna upp
tills när frukosten öppnar vid klockan åtta
på morgonen. Väl där får man en lista på
frukosträtter där fem fria val är inkluderade. Jag blir först rädd, ”Tänk om jag går
härifrån hungrig”.
Rädslan var totalt obefogad. Mätt rullar
vi upp för trappen till rummet igen för att
packa ihop och checkar nöjda och glada
ut en dryg timme senare.

Från bastun kunde du hålla utkik när ms Skarven kom

Vi tvättar mattor,
duntäcken, kuddar
och

madrassöverdrag

Strandg. 35, Mariehamn | +358 (0)18 24 020 | hotellarkipelag.ax

Strandgatan 21, tel. 14 730

SITTKOFF
GALLERIAN
TORGGALLERIAN

Just nu 6 / 2021
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Ett mysigt,
gammeldags café
med hembakt
kaffebröd och
lättare luncher.
Allt från LCHF;
sockerfritt och
allergivänlig mat
hittar du hos oss!

ktur.

Riktiga plus i kanten

Otroligt snabbt och
arbetsvänligt intern
et
samt bra isolerade
rum med sköna och
fluffiga sängar. Ma
ten och drinkarna
var goda
och det überlokala
(samt danskimporte
rad
e) kändes helhjärtat gjort.
Strandområdet var
lju
vlig
t och
kundservicen var fam
iljär och välkomnan
de
.
De
lyxiga tvålarna och
badrockarna på rum
me
n
var
också ett trevlig ins
lag. Överraskande
få bebissjukdomar, att stä
llet håller så pass hö
g
kvalitet är makalös
t.

Förbättringspotential

Tiderna för gästerna att
använda bastun
och jacuzzin kändes lite
feljusterade. Mellan klockan 14 och 16
hade gästerna fri tillgång – vilket en varm
sommardag inte är loc
kande alls. Att grupper
kan abonnera
bastun och badet kvällst
id förstår man
såklart ur ett rent affä
rsmässigt perspektiv – men som gäst kän
ner man sig
lite snuvad på konfekten
.

Öppet:

Mån–fre 10–17
Lör 10–16

Ålands Fotografiska Museum
och Café Lumiere
ÖPPET 15.6–31.8
tis–lör kl. 11–18
Andra tider mot bokning.

UTSTÄLLNINGAR
Polaroid
Fotografi i Dagens Nyheter
bildjournalistik 1902-2019

Bastövägen 7, Pålsböle tel. 43 898

och gick från Degerby.

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.

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

i samarbete
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FASTIGHETS-

SERVICE

Hur har du det?

Våra tjänster:
• Fastighetsservice
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Lövupptagning
• Terrasstvätt & ytbehandling
• Städning
• Översyn och service av
sommarstugor
• Övrigt underhåll & service m.m.

Samtalsstöd
online

Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av
svåra situationer i livet. Vi definierar inte vad en kris är. När du
behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

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).

Boka samtalsstöd online.
Vi träffas via skärm 5-6 gånger
kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt.

Tidsbokning må–to kl. 9–15

044 979 2439

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

1980-2020

Återanslutningskampanj i Mariehamn
Återinkoppling av kabelanslutning
Beställ återinkoppling från oss och få

mca.ax

6 månader grundavgift utan kostnad

efter att kabelanslutningen har kopplats.
INGEN INKOPPLINGSAVGIFT!
Erbjudandet gäller fram t.o.m. 31.12.2021. Mer info på www.mca.ax/erbjudanden

Exklusiv HDTV – från alla mariehamnares bolag!
Tel. 17 122 | info@mca.ax

Klobben

Just nu 6 / 2021

BILDREPORTAGE

i Saltviks skärgård
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Klobben
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Klobben är en ö där företaget Silverskär byggt upp ett fiskeläge i traditionell stil. Ett tiotal små stugor utan el och vatten
samsas med naturen och i samlingslokalen, Saltarboden, kikar Silverskärs kockar in och bjuder grupperna på makalös mat.
Ön har beskrivits som en kulturhistorisk pärla, har lockat statsministrar från Norden över och har huserat mängder av bröllop och bemärkelsedagar.
Följ med på ett bildreportage och upplev ön en sommardag i juli som bjuder på såväl strålande sol som piskande åskoväder.

BILDREPORTAGE
Text och foto: Alexandra Gäddnäs

Saltboden är den naturliga samlingsplatsen på ön. Sällskap på upp mot trettio personer kan sitta både
den viskar om vad som hänt på Klobben de senaste åren: det är brev från Utrikesministeriet och det

Ryktet säger att Klobben stoltserar med ett av världens finaste dass. Om det
stämmer vet vi ej, men inramningen går inte av för hackor.

Den stora majoriteten stugor är enkla
men rustade för ruggigt väder. Tre
till fyra personer får plats per stuga,
beroende på hur mycket man gillar
att trängas. Det finns också en större
stuga med en dubbelsäng och en makalös vy över Saltviks skärgård.

Bastun är så gott som inbyggd i berget och duscha kan du göra med havsutsikt.

ÅTTA SNABBA MED JOHAN MÖRN
Vem är du på Klobben egentligen?
– På visitkortet står det anläggningschef.
Vad är du mest stolt över med
satsningen?
– Att helheten är så bra.
Vad har varit svårast under corona?
– Osäkerheten med allt. Med arbetet och personalen, ja allting.
Varför ska man besöka just
Klobben?
– För att få en unik upplevelse.
Häftigaste besökarna till Klobben under denna tid?

– Statsministrarna, Sipilä, Solberg och Löfven och gänget, får
jag nog säga att sticker ut. Men
å andra sidan är det alla positiva
och glada människor egentligen – det blir inte så stor skillnad
på stor eller liten när man är på
Klobben.
Bästa maträtten som har serverats enligt dig?
– Den är axgansk förstås: helstekt
lammsadel på grillen där ute.
Vad är din favoritsysselsättning
på ön?
– Det är väl att tassa runt barfota
och kolla in fågellivet.

Vad är din framtidsvision för
Klobben?
– Att det ska få vara Klobben
egentligen. Det känns ganska
färdigt! Att så många människor
som möjligt får besöka den. Att få
bjuda på något unikt.

Sommarkvällen byttes hastigt ut mot en annalkande åskstorm. Ett sista dopp innan man tog skydd
enligt badarna.

Just nu 6 / 2021
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Med en egen kock i köket serveras
en axgansk frukost: nysteka ägg
och live-stekta plättar, gravad sik
och rökt sidfläsk bara för att nämna
några rätter på den privata frukostbuffen.

inomhus och utomhus. Detaljerna i Saltboär champagnekorkar och flaskor.

Gustav Eriksson jobbar som kock på Silverskär och kommer över till
Klobben både för att laga middag och frukost. Till förrätt blir det en
åländsk bricka med sikrom på ett chips, gäddkorv med libbsticksmajonnäs, skarv med en liten svampstuvning samt Mattasost med havtorn.

Varmrätten bjuder på abborrfiléer med färskpotatis från Sund, primörer
odlade på Silverskär och en ljuvlig picklad kålrabbi.

från ovädret var en mäktig upplevelse

Avslutningsvis serveras en havtorns-crème brûlée med jordgubbar.
Från den lilla köksdelen i Saltboden både hör och doftar man när Gustav bränner av det krispiga sockerlagret.
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Här är sensommarens evenemangspärlor
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Minikryssa
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MED EGEN BÅT

BOENDE
Hos våra fantastiska
skärgårdskommuner hittar du
boendet för dig! En stuga vid havet,
ett mysigt hotell, en båtplats vid en
lugnt vik. Här finns något för alla!
Läs mer på respektive kommuns
webbplas

I skärgården finns det många fina
gästhamnar. Varför inte planera
rutten efter Företagsam Skärgårds
gästhamnssatsning "Expedition
skärgården" Läs mer på:
www.expedition.foss.fi

GOD MAT
Ute i skärgården njuter du inte bara
av god mat - utan även fantastisk
utsikt!

MED
SKÄRGÅRDSFÄRJA

DISKGOLF
Samtliga skärgårdskommuner
erbjuder kostnadsfria discgolfbanor
för hela familjen! Alla diskgolfbanor
hittar du på: www.discgolf.ax

Besök våra vackra
skärgårdskommuner genom att
enkelt ta skärgårdsfärjan över.
Kostnadsfritt till fots och med en
avgift med bil. I skärgården finns det
du drömmer om! Boka enkelt bilplats
på: www.alandstrafiken.ax

www.skargarden.ax

Varmt välkomna till
Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö

skargarden.ax

Just nu 6 / 2021
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GAS till sommarpris!
STÅL:
2 kg
5 kg
11 kg

18,21,50
27,90

..................................................................................................

.....................................................................................

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer

...............................................................................

KOMPOSIT:
5 kg
10 kg

.....................................................................................

...............................................................................

21,90
30,90

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

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

Vi säljer även gas vid vår båtmack
St1 Småbåtsvarvet i Östernäs.
Erbjudandet gäller 1.6–31.8.

Österbottens Kriscenter Valo

Rundbergs Bil & Service Ab
Strandgatan 1B, tel. 15 222.

www.rundbergs.com

Måla ute!
VIRTANENS
RÖDMYLLEFÄRG,
ITALIENRÖD

10 liter

COLORIA AKRYLAT

39 €

9 liter

FASADPENSELSET

85 €
/ set

18 liter

152 €
MÅN–FRE: 08.00–17.00 | LÖR: 09.00–13.00
SKARPANSVÄGEN 28 | +358 18 19867 | butiken@fargtapet.ax

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!

KOM IHÅG:

12,50 €

Skrapor, sandpapper,
penslar och andra tillbehör!

Ålands Färg & Tapet Ab
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Karamelleriet

Scanna QR-koden med din
mobilkamera och se hur du
tillverkar karameller!

Just nu 6 / 2021

Tobias och
Anna Marquardt
visar upp en del av
vad de producerar
i karamelleriet i
Sund.

Godisfrossa i Sund

När Johanna ”Anna” Marquardt och Tobias ”Obi” Marquardt plötsligt bestämde sig att flytta till Åland var det inte den enda stora beslutet. De bestämde sig nämligen för att starta i gång en helt egen
karamellfabrik på samma gång!
Rakt in genom Smakbyns entré och vidare
förbi restaurangen hittar man ett nytt glatt
inslag: det sprudlande tyska paret Anna och
Obi. På en dag kan duon laga över tiotusen
enskilda karameller. När Anna var liten turistade hennes tyska familj alltid på Åland och
när man bilade upp genom Europa stannade
man ofta till i Gränna och kollade på den hyllade polkagristillverkningen.
Det ena ledde till det andra och på grund
av sommaräventyren grundades karamellfa-

briken i Bremen, Tyskland, år 2009 av Annas
föräldrar Sabine och Andreas. Nu, tolv år
senare, startade de karamellfabriken i Smakbyn, Sund tillsammans med sina åländska
vänner Gunilla och Roger Nordlund.

Men hur lagar man karameller?
Först behöver man ruskiga mängder socker.
– Vi gjorde nyss slut på vår första leverans
socker, det var ungefär 800 kilo socker som vi
använt sedan april, berättar Obi och ler.

Sockret får sedan koka till 150 grader,
hällas ut på marmorskivor och sedan skopas
runt tills det svalnat en del. Då åker smaksättning och färg i.
– Vi använder bara naturliga färgämnen,
säger Anna och visar de olika burkarna med
färger.
Ålandsgodisen får till exempel sin färg från
spirulina, rödbeta, gurkmeja och karoten.
Karamellerna knådas lite och sedan är
det dags för en av de roligare visuella elementen – karamelldegen lyfts upp i sin helhet och
kastas runt en stor stor krok. Sedan flyttas
kalaset över till en lätt uppvärmd platta – för
att godisarna inte ska stelna i förtid. Slutligen
är det dags att de får sin rätta form: stämplas
ut som karameller eller kanske knådas som
klubbor!

”Jag minns att jag älskade
att titta på när de gjorde
godis när jag var barn.
Därför är det en viktig del
hos oss – att man faktiskt
ser vad vi gör.”
– Luftfuktigheten har varit så hög de senaste veckorna. Det är svårt, berättar Anna.
På grund av detta blir det klubbor som til�lagas i dag – de är aningen mer förlåtande än
de mindre karamellerna.
Anastasia ”Anna” Gaile är tio år och håller ett vakande öga på karamelltillverkning

Barnkläder
bilstolar,
barnvagnar
och övriga
barntillbehör

Augustiutfrely+ glkasts

sburga
Kajak 2h + högrev
m. 29.8)
30,00€/pers (t.o.

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

(RESTAURANGEN)

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

I SITTKOFF, TEL. 12504
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COMPAGNIET

”Mina favoriter är äpple
och Ålandsflagga! Den
smakar
smultron!”

Välkommen till vår
ginbar där kvällarna
fylls av cocktails, boule,
shuffleboard och biljard
i goda vänners lag.
Bords- och spelbordsbokningar
på telefon +358 18 24 020,
kvällstid 24 551 eller mejl
info@hotellarkipelag.ax.

P ET
S

Anastasia “Anna”
Gaile hjälper till med
lite smått och gott
när vi besöker karamellfabriken - här
visar hon upp sina
favoritgodisar.

H

OP

Butiken
för djurvänner
sedan 1988
– Välkommen!

Strandgatan 6, Mariehamn

På en dag kan karamelleriet producera uppemot tiotusen karameller.

Skönhetsvård

och hjälper glatt till att fästa etiketter på burkarna.
– Mina favoriter är äpple och Ålandsflagga! Den smakar smultron!
För den vuxna Anna Marquardt var det
viktigt att alla besökare på ett tydligt sätt
skulle involveras i produktionen. Under den
dryga timme Åland Just Nu är på plats testar
ett tjugotal personer hallonlakritskaramellerna som ska bli klubbor – och många tindrande barnögon tittar på produktionen genom
plastskivan.
– Jag minns att jag älskade att titta på när
de gjorde godis när jag var barn. Därför är det
en viktig del hos oss – att man faktiskt ser
vad vi gör, säger Anna.
Text och foto: Alexandra Gäddnäs

för både henne & honom

Fräscha, rena och
veganska dofter
kännetecknande
av enkelhet

Etablerade, eﬀektiva
kliniska teknologier
för hudvård

“Vi använder bara naturliga färgämnen” berättar
Anna Marquard när hon smaksätter blivande hallonlakritsklubbor.

Vegansk, svensktillverkad hudvård och
makeup utvecklat av Therese Lindgren

Central-Apoteket
PÅ SKARPANSVÄGEN 24

Våra öppettider:
1:a – 15:e varje månad:

Hudvårdsprodukter
för män

Måndag–fredag ............... 08.30–19.00
Lördag.............................. 10.00–16.00
Söndag ............................ 11.00–16.00

16:e – sista varje månad:

Högteknologiska ansiktsprodukter gör
din hudvårdsrutin lyxig och eﬀektiv!

Välkommen
till oss!

Måndag–fredag ............... 08.30–17.00
Lördag..................................... STÄNGT
Söndag ................................... STÄNGT

Välkomna!

Apotekare Johan Ek med personal
Skarpansvägen 24, tel. 19 655
www.central-apoteket.ax
e-post: central-apot@aland.net

Tel. 0457 345 7330 • onﬂeek@aland.net
vard 10-20, lörd 10-17, sönd 11-16
Torggatan 9, tel/fax 13 174.

SMINK ◆ HUDVÅRD ◆ DOFTER ◆ GROOMINGPRODUKTER ◆ NÅGOT FÖR ALLA
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

Vilket kap!

Ka p -& Ger s åg

GCM 80 SJ – inklusive sågbord
GTA 2500 Compact (värde 169 00 )

4 49 00

• 1400 watt effekt
• Smidig kapning med
bredd upp till 270 mm
och höjder på 70 mm.

Hemöms U25
– perfekt när
du flyttar till
egen bostad
När du flyttar hemifrån är det viktigt att
du har en egen försäkring som ger ett
bra grundskydd för ditt hem och dina
saker. U25 är en färdig paketlösning, den
gäller tills du fyller 25 år och du betalar
endast 65 euro per år.

Studera utanför Åland?
Om du studerar utanför Åland är U25
den perfekta försäkringen för du kan ha
den oavsett i vilket land du studerar.

Ka p -& Ger s åg

GCM 8 SJL – inklusive sågbord
GTA 2500 Compact (värde 169 00 )

5 69 00

• Kraftful, kompakt och mångsidig
• Kapkapacitet på 70 mm vertikalt
och 312 mm horisontellt för sågning av stora arbetsstycken
• 2-punkts dammutsug ger optimal
dammhantering
• Lätt design och enhandshandtag
för enkel transport

Hemöms U25 kan kombineras med
banktjänster från Ålandsbanken.
Kolla in AX3-baspaket på ax3.ax

Jobb a da m m f r i t t!

B or dc ir kels åg GT S 10 XC

890 00

Som U25-kund får du även tillgång till
Ålandstidningen Digital kostnadsfritt.
För att aktivera din kostnadsfria
prenumeration går du in på
omsen.ax/prenumeration och skriver
in ditt kundnummer.

• Mångsidig prestanda, kraftfull
motor (2100W) och Constant
Speed för bästa resultat även
vid tuff användning
• Ställbar bordsstorlek för arbetsstycken i olika storlekar
• Snabba justeringar för smygsågningar
• Kaphöjd 90° 79mm

Kontakta oss!

Mobil t s åg bor d GTA 6 0 W

259 00

• Har stöd för alla bordssågar från
Bosch Professional; Gravity-Rise för
snabb uppställning och nedmontering
• Integrerade hjul för snabb transport, ’
även medan sågen är monterad
• Ergonomisk design och spak för
att snabbt växla mellan lägen.

Ring oss gärna på 27 600 så berättar
vi mer eller besök oss på omsen.ax
för att teckna din försäkring.
omsen.ax | 018 27 600
Köpmansgatan 6

Tra n s por t läge

OM

BU
D

S åg läge

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–20. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax

Just nu 6 / 2021

23

Reservdelar och
tillbehör för
bil, båt och traktor

I Ålands hälso- och sjukvård ingår ett centralsjukhus med åtta
jourhavande specialiteter och en omfattande primärvård. Vi
arbetar kontinuerligt med utveckling, och vårt fokus är delaktighet och välmående – både för våra patienter och för våra
medarbetare.

Söker du nya
utmaningar?
Vi söker dig som är läkare eller vårdpersonal och vill jobba i en
modern organisation som ser till helheten.
Vill du bidra med din kompetens och samtidigt utveckla dina kunskaper och prova på nya utmaningar? Vi erbjuder möjlighet till såväl
fast anställning som vikariat, och hjälp med bostad till förmånlig
hyra. Det går också bra att arbetspendla till Åland.

Verktyg
Stort urval av oljor
och smörjmedel!

På Åland är det nära både till och från jobbet. Här hinner du
också njuta av allt som finns att uppleva på fritiden, till exempel
natur, kultur, restauranger, friluftsliv och flera olika sportaktiviteter.

Välkommen att höra av dig så diskuterar vi dina möjligheter
hos oss!
tfn: +358 (0)18-5355 (växel)
e-post: info@ahs.ax
Formulär för intresseanmälan hittar du på
www.ahs.ax/jobba-hos-oss

Tel. 018-5355

Lövdalsvägen 6 • tel. 31 210 • www.dax.ax
VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 10–14
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Kajak
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Kobba Klintar är ett bra utflyktsmål med kajak.

Foto: Matilda Andersson

YTSPÄNNING

Upplev Åland med kajak
Det finns många bra sätt att uppleva skärgården.
På Åland finns gott om platser att utforska till
exempel med kajak.
Vår väg är havet, så står det
under statyn Havets folk i Mariehamn. Vill man ut och uppleva
det åländska havet kan man med
fördel ta en kajaktur. Man sitter
precis intill vattnet och med ett par
paddeltag har man lämnat civilisationen bakom sig och tagit sig in i
skärgårdens säregna natur.
Peter Nilsson på Nimix kajakuthyrning berättar om vad som
är bra att tänka på när man ger
sig ut med kajak.
– Ta med dig vindtåliga kläder
och ett extra ombyte. Håll dig nära
stranden, ge dig inte ut på det
öppna havet förrän du blivit mer
van. Sen är det bäst att utgå i från
att andra båtar inte ser dig, så att
man håller sig åt sidan, säger han.
Det är inte ofta som kajaken
välter under de första turerna,
men det händer ibland.
– Det är stora sittbrunnar i uthyrningskajakerna, så man faller

ur dem. Då är det bara att ta kajaken och simma i land. Om man
sedan vill börja paddla mer så ska
man börja träna på att välta och ta
sig tillbaka in i kajaken.
Det sista tipset är att inte åka
ut ensam.
– Om man är nybörjare är det
bra att ha någon som kan hjälpa
om det händer något.

Lugna platser i början
Peter Nilsson har inte färdiga rutter som han rekommenderar när
folk vill ut på och paddla kajak.
– Jag brukar rekommendera
områden som man själv får upptäcka, säger han.
Är man nybörjare rekommenderar han ett lugnt ställe att börja
på.
– Inne i lagunen i Käringsund
till exempel. Där kan man hyra
kajak för ett par timmar. Om det
blåser nord brukar jag ta ut folk

Det är bra att vara två när man är ute med kajak.

till Söderhagen i Torp (Eckerö reds.
anm.).
Vill man pröva på en lite längre
utflykt har han ett par olika förslag.
– Det är väldigt fint att paddla
från Geta österut till exempel. Annars kan man börja i Marsund,
Hammarland, och ta sig till Degersand, Eckerö.

För längre rutter tycker han att
norra Åland passar bra.
– Vill man övernatta några nätter kan man starta från Eckerö
och paddla till Kastelholm. Där är
det väldigt vackra områden. Det
kan man förstås säga om hela
Åland.
Personligen tycker han om

Foto: Siri Linden

att paddla under den tidiga sommaren.
– Då är vattnet fortfarande
klart. Nu i juli när säsongen kommit i gång har det blivit varmt i
vattnet, det har sina fördelar det
med, säger han.
Johan Bergman
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ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE.
GÄLLER ENDAST DIREKTBOKNING MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/ VECKA.

Kartong

Mise Å
VC
Måndag–
fredag
12.00-18.0
0
Lördagar
10.00-15.0
0

Cardboard
Varför ska
vi
återvinna kartong?

City

Arlanda

Skavsta

Kartong kan återvinnas och bli nya emballage upp till sju gånger. Energi sparas och utsläppen av koldioxid minskar med över
en tredjedel när man återvinner kartong jämfört med nytillverkning. Dessutom sparas träd – ett ton returpapper motsvarar
cirka 14 träd.

Stockholm

Kista

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

MISE-bilens turlista hittar du på mise.ax

connecthotels.se

www.mise.ax

Tel.nr. +46 8 4200 3000

FULLSORTERAD
VVS-BUTIK

Badrumsinredningar, wc-stolar, duschkabiner
Blandare och diskhoar/diskbänkar
Reningsverk
Bergvärmepumpar
Kompletta golvväremesystem
Reservdelar samt rör & rördelar

Damixa Akita takduschset med blandare

299,-

Vattenbesparande och
stilren takdusch i kromat
utförande med Rub-Clean
yta för lättare rengöring.

från

1999,-

Innova Portabelt kylaggregat

Purolett förbränningstoalett

2,6 kW kyleffekt. Kyler eller avfuktar upp till 20 m2. Användarvänlig
ärrkontroll. Enkel att ta med.
Låg energiförbrukning.

Den okomplicerade förbränningstoaletten tillverkad i Sverige.

Behöver ni
hjälp med finansiering?
Inga problem, vi kan erbjuda
er flexibel avbetalning
via Ecster.

Rör det rör
rör det Bomansons

299,-

610,Autoterm dieselvärmare 4 kW
Dieseldrivna luftvärmare som enkelt
och bekvämt kan installeras i er båt,
stuga eller husbil.

BOMANSON & CO

Auktoriserad
VVS-installatör

Vikingagränd 5,
+358 (0)18 23400
info@bomansons.ax
www.bomansons.ax
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TRÄDGÅRDSTID
– 7 dagar i veckan

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör till
båtar och husbil /husvagn

ALLTID FRÄSCHA

säsongsväxter till
trappa, entré & gravar

-50 %

Vi levererar
reservdelar och
tillbehör till de
flesta märken.
Det som vi inte har i
lager, beställer vi.

Sensommarrea

MARINMOTORER

Båtmotorservice!

- Barrväxter & vintergrönt
- Trädgårdsrosor
- Perenner

Lämna in din motor för service och vi ser till att du tryggt och
säkert kan njuta av årets båtsäsong.

Persikoträd

69 €

(ord 85 €)
Välkommen till vår verkstad/butik!

Öppet
ALLA
dagar!
Vardagar ..................9–18
Lördagar ..................9–15
Sön- & helgdag ....11–14

när
Testa oss
r!
e
ll
ä
g
t
e
d

TRÄDGÅRDSBUTIK
Västra utfarten/Klinten

Stefan, med 40 års erfarenhet
i branschen hjälper dig med
service och reservdelar.

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

REDO FÖR
SKOLstart?
Vikingagränd 11, tel. 12 012 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00

Vinsmedjan
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Ett pensionat, ett galleri, en smedja och en maffig bistrolokal.
Ett stenkast från Saltviks kyrka har Ella Grüssner CromwellMorgan och hennes team öppnat en liten oas för den den
vinintresserade.
– Vi tar fortfarande de första stegen mot där vi vill
vara i framtiden, säger hon.
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Efter en vinprovning
på Vinsmedjan kan
man avnjuta goda
kvarnbröd gjorda på
åländska råvaror.

Under vinprovningen bjöds gästerna på möjligheterna att kombinera rätt vin med rätt smak men också se och lära sig vad som hände när det blev fel.

Det började med att Ella Grüssner
Cromwell-Morgan och hennes man
Martin Cromwell-Morgan köpte ett
renoveringsobjekt i Kvarnbo för
tjugo år sedan.
– Vi har alltid intalat oss att vi
aldrig kommer bli färdiga, men
vi är nog bra nära helhetsbilden
där vi ville vara för tjugo år sedan,
konstaterar Ella.
År efter år där sommarsäsongen
ofta bestått av att bygga och renovera något nytt på förmiddagen
och att ta emot gäster på kvällen
ser de nu något annat i horisonten. Det senaste tillskottet på
gården är Vinsmedjan. I Vinsmedjans arbetsteam ingår förutom
Ella och Martin även konditorn
och bagaren Laura Gäddnäs samt
konstsmeden och servitören Olivia
Sarling.
– Ursprungstanken är att vinprovningarna ska vara Vinsmedjans motor. Högsäsongen är

när resten är i lågsäsong – från
september till och med nästa sommarsäsong.
Provningarna har alla olika
teman: det kan vara biodynamiskt, det kan vara mat och vin
i kombination eller varför inte
mera nischat med vin och ost?
Till provningarna kan mindre eller större sällskap boka platser
och sedan börjar kvällen med
en liten berättelse om var man
är – och varför Vinsmedjan blivit
till just där.
– Gården och historien om den
är en viktig del av upplevelsen.
Jag har släktkopplingar till gården och personligen blir man mer
och mer medveten om att man
är som en spindel i nätet som får
spinna vidare i släkthistorien.

Tog ut svängarna
I huskroppen som i dag inrymmer Vinsmedjan startade bland

Efter ett rejält kvarnbröd satt den lilla koppen
med rabarberkaka och vaniljsås rätt.

annat Ellas farmor Ålands första
landsortsbagereri – och det var
också här Ellas pappa bodde och
det blev hans första trygga plats
som barn då familjen flytt från
kriget i Berlin.
– Det är en speciell stämning.
Att det här huset var en vändpunkt för hela vår släkt, det är
en extra bonus, känslomässigt
riktigt häftigt.
– Det är en speciell stämning.
Tänkt att det här huset var en
vändpunkt för hela vår släkt, det
är en extra bonus, känslomässigt
riktigt häftigt.
Ella beskriver renoveringsarbetet av Vinsmedjan som en process där man bestämde sig att ta
ut svängarna ordentligt.
– När vi renoverade pensionatet försökte vi hålla oss till en
tidsepok. I Vinsmedjan släppte vi
loss fantasin. Det har vi lärt oss
under tjugo renoveringsår – vi

Att rusta upp den gamla smedjan har varit en dröm som Ella Grüssner Cromwell-Morgan och
hennes man Martin Cromwell-Morgan närt länge.

har bara ångrat oss när vi valt
det fega alternativet.

Ett gallerifik
I samband med våren, vinterns
och höstens vinprovningar kan
man efteråt äta kvarnbröd.
– Det är en vinvänlig lyxpizza
bianco på åländskt stenugnsgräddat enkornsbröd, förklarar Ella.
Hur maten och vinet ska ta
plats under sommarsäsongen då
fokuset ligger på ett pensionat fullt
med gäster är fortfarande under
utveckling.
– Vi vill verkligen inte bomma
igen något för våra pensionatsgäster. Då bestämde vi att huvudverksamheteni just Vinsmedjan ska
vara ett komplement till allt annat
på gården – ett gallerifik med kulturbetoning.
I det nyöppnade gårdsgalleriet
Galleri Skarpans som drivs av Ellas svägerska Leila Cromwell-Mor-

gan Lönnroth kan man alltså gå
och njuta av konst för att sedan ta
en kaffe eller en liten fika där smaker och vin färdigt har matchats.
– Det blir en upplevelse i litet
format på sommaren. Vi har öppet
några timmar per dag och går ut
med öppettiderna på Facebook.
För första gången kommer
pensionatet och gården i Kvarnbo
testa att ha öppet året om.
– Vi får se vad som händer
framöver: vi har en scen så vi vill
också kunna arrangera större kulturevenmang och låta litteratur,
musik och konst sammanstråla.
Det är hela poängen med gården,
en cocktail av upplevelser - vi bakar ihop kultur och gastronomiska
upplevelser och knuffar folk över
sina bekvämlighetszoner att uppleva sådant man annars inte skulle
ta sig tid för.
Text och foto: Alexandra Gäddnäs
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Vad kommer du avnjuta
i sensommarsolen, Ella?
– Jag har snöat in lite på vindrinkar.
Det är ganska i ropet med lågalkoholviner just nu: så att man
kan unna sig ett litet glas vin
på lunchen.
Ella berättar att detta står
i kontrast med den dominerande trenden för ett par år
sedan, då var det procenttunga
viner som gällde. I stället för rena
viner med låg procent föredrar Ella en drink

på vinet, så kallade spritzers.
– Jag tycker det är roligare
att servera med möjligheten att
krydda till den, vinspritzer av
olika former är en bra fördrink
till exempel. Man kan gärna
använda sig av frysta bär för
att hålla kylan istället för is och ifall du använder is blir det
lite mera drinkbetonat om du fyller
upp glaset med krossad is.

FÄRSK, RÖKT OCH
GRAVAD FISK • SUSHI
Rökta räkor, skaldjur, sill och mycket mer!

Vinsmedjans tre tips på vindrinkar
BUBBELSPRITZER
– Detta är en både läskande och smakrik variant!
Fyll glaset med:
Åländsk äppelmust
Is
Frysta lingon
En rosmarinkvist
Toppa sedan drinken med
ett bubbelvin, till exempel
en ekologisk cava eller
prosecco.

Vi har även smarriga färdiglagade maträtter.
Lövdalsvägen 1 Tel: 32 169 eller 040 77 32 011
MÅNDAG–FREDAG 9–18, LÖRDAG 10–15

VITVINSSPRITZER
MED KOMBUCHA
– Denna blir läckert höströd i färgen, otroligt fräsch
med en hög syra och elegant smak.
Fyll glaset med:
Kombucha (gärna med
hallonsmak)
Frysta hallon (istället för
is!)
Toppa sedan med ett
torrt vitt vin. Ifall du vill
ha en lite sötare drink
fungerar det fint att istället använda ett halvtorrt
vitt vin – så får du sötman
därifrån.

RÖDVINSSPRITZER
– I norra Spanien är en av
de vanligaste varianterna
rödvin och Coca cola, vilket är förvånansvärt gott.
Detta blir en lite annorlunda variant på det: vissa
älskar denna och vissa är
lite mera skeptiska.
Du behöver:
Is
Svartvinbärslemonad
Frysta svartavinbär
Citronmeliss
En skiva citron
Toppa av drinken med
rödvin.

Se sommarens
idrottsevenemang
hos oss
– Ålands enda sportsbar!
Njut samtidigt av
våra erkänt goda pizzor
och något läskande att
släcka törsten med.

VÄLKOMMEN!
ÖPPET ALLA DAGAR HELA SOMMAREN
Hamngatan 7 • www.pizza.ax
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Reparation av stenskott
Boka reparation av
stenskott eller byte
av vindruta!
Ring 23 280.

Bra däck är

Vi erbjuder även fri lånebil när
du lämnar in din bil för glasbyte.

SÄKRA däck
KUMHO.FI

Däckservice
Vi håller din bil rullande!
• Snabb och säker service
av våra erfarna montörer
• Vi tar emot dina gamla däck,
fälgar och vikter för återvinning

Däck från Kumho, Cordiant och andra märken

Även bilservice

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

Välkommen till
Ålands mest
kompletta bilverkstad!

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

JS-Däck

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

VI FINNS PÅ VIKINGAGRÄND
BYTA GARAGEPORT?

TAK- &
VÄGGPLÅT
I Lager:

JL20

0,5 svart
L: 2,0 m, 3,0 m
,
3,5 m

JL20 Rakprofil
0,5 0,6 mm

-10%
t.o.m.

30.7

Marknadens
mest kompletta
takavvattningssystem
- Monteras snabbt och enkelt utan
kitt, fogmassa eller specialverktyg.
Finns i flera standardfärger

JL LUX
Tegelprofil
0,6 mm

Batteridrift vid strömavbrott ingår
– kör porten ca 8 ggr utan el

✔ Måttanpassad efter dina behov
✔ Kullager som standard
Smala paneler
✔ Kan fås i vilken RAL kulör du önskar
& ribbmönster
✔ 10 års garanti på portbladen
✔ CE godkänd
Alla
storlekar
finns
tillgängliga

IZOLINE

VÅRA 5 MODELLER

350 0,5 0,6 mm

JL Klicktak

KAMPANJ JUST NU:

Vi tillverkar plåtbleck.
T.ex: fönsterbleck, lister
och gavelbeslag m.m.

finns i flera färger, utföranden och
storlekar, även med fönster.

Isolerat för varmgarage 40 mm (60 mm),
takskjutport, motor med belysning,
två fjärrkontroller

Pris inkl.
montering från:

1.980,PR ByggnadsMaterial Ab
Vikingagränd 1B Mariehamn • e-post: pr@aland.net

☎ 13 720
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En personlig gåva
som varar för evigt

Öppet: måndag–fredag 9.30–17, lördag 11–14

UR & GULD

www.wickstroms.ax TORGG. 13, TEL. 19 833
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Ålands godaste pizza!

Pizza • Chawarma • French Tacos • Sallader
Tel. 018-19018 • facebook: taco pizzeria

Öppettider: Tis–fre 11.00–20.00 • Lör–sön 12.00–20.00 • Måndag stängt

Vi finns vid Västra Utfarten vid ABC-macken!
Ålands
godaste pizza!

Pizza • Chawarma
French Tacos • Sallader

2,50€

2,00€

4,50€

Kvalitet för både yrkes- och hemmabruk!

M18
STOMMAR I LAGER

-25%

(Gäller inte redan nedsatta priser)

ERBJUDANDE!
LÄGG TILL BATTERIER
OCH LADDARE

FÖR 200€

(Gäller laddare M12-18 FC och 2 st
M18 B5 batterier, endast vid köp av
stomme, samt ett set per stomme)

BATTERIKAMPANJ!
M18 5 Ah
(199,-)

99,-

M18 9 Ah
(269,-)

169,-

M18 12 Ah
(355,-)

269,-

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

269,-

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax
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Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

Fler evenemang på www.aland.com

Evenemang

AUGUSTI

FÖRELÄSNING / KULTUR

fredag 6

Samtalskväll: Öppna samtal ”Två
skilda liv” i Galleri NIPÅ Avslutning av utställningen ”Sjömannens
beskyddarinnor” under ledning
av Hanna Hagmark och Isabella
Grüssner-Sarling. Kl. 18-20.

BARN / UNGA

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

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II
Start från Sjökvarteret. Se Sunnan.
ax för bokning och info. Kl. 18.15.

BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.

MUSIK

Konsertserie Katrina: Andetag i S:t
Görans kyrka Kl. 19. Se Katrina.ax

BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Kökarveckan 2021 – dag 7 Välfylld
skärgårdsvecka 30.7-7.8 med aktiviteter, evenemang, byavandring,
workshops, allsångskväll, segling,
paddling, sommardans. Se Aland.
com eller Kökarveckan på Facebook för hela programmet.

onsdag 11
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

KROG / NÖJE / MAT

MUSIK

Dans till orkester på Club Marin till
Banda Caribia.
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid.
Filmvisning. Kl. 10-ca 11.30.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidningar på Kastelholms slott
Dagligen: 11.00 Finska. 12.00
Svenska. 13.00 Finska. 14.00
Engelska.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndag-lördag
klockan 13-18 hela sommaren.
KROG / NÖJE / MUSIK

Åland Sea Jazz i Sjökvarteret
Under sommarkvällarna 6.-7.
augusti uppträder Anni Elif, Manuel
Dunkel Standards Trio, Johanna
Grüssner Trio samt Jukka Perko
PreBoppers. Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadur Peter Henriksson i Arken
Garden Kl. 22.
ÖVRIGT

Hiroshima-afton Hiroshima-dagen
den 6.8 med tal, musik och lljusceremoni i Sjökvarteret kl 21.30.

lördag 7
BARN / UNGA

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

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender
2021 Se Discgolf.ax för mer info
om dagens tävling.
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Kökarveckan 2021 – dag 8 Välfylld
skärgårdsvecka 30.7-7.8 med aktiviteter, evenemang, byavandring,
workshops, allsångskväll, segling,
paddling, sommardans. Se Aland.
com eller Kökarveckan på Facebook för hela programmet.
KROG / NÖJE / MAT

Dans till orkester på Club Marin till
Banda Caribia.
BARN / UNGA

Djurens dag på Ålandstravet Agility,
kaninhoppning, veterinär, ponnyridning, raskattor, Röda Korsets
vänhundar, ledarhundar, fiskdamm,
ansiktsmålning. Kl. 10.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidningar på Kastelholms slott
Dagligen: 11.00 Finska. 12.00
Svenska. 13.00 Finska. 14.00
Engelska.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning runt södra Marie-
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Thomas Fagerstedt, som driver uthyrningsföretaget Jetski Åland, har sålt rekordmånga SUP-brädor i år.

… Thomas Fagerstedt, som driver
uthyrningsföretaget Jetski Åland.
Han hyr ut allt från vattenskotrar
till mountainbikes. Men hur har
riktigt aktivitetessuget sett ut på
Åland i sommar?
Hur har sommaren sett ut för er?
– Hittills har vi haft en bra säsong, intresset växer
för varje år. Det enda jag märker till skillnad mot
tidigare år är att vi har massor av turister från fastlandet, sen om det beror på en ”coronaeffekt” eller
om det är en lyckad kampanj är svårt att säga, kanske en kombination.
Vad för betyg ger du turistsäsongen 2021?
– På en skala från ett till tio ger jag en mellanrapport på tio poäng! Jag tror som tidigare år att säsongen pågår åtminstone till mitten av augusti, till
och med slutet av augusti i år också.

hamn med M/S Sunnan II Start från
Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för
bokning och info. Kl. 11.
SPORT / ÖVRIGT

EuroFord Nordic 2021 Nordisk
träff och bilutställning för alla
europeiska Ford oavsett ålder
och modell i Badhusparken.
Fri entré, servering, lotteri. Kl
12-16.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndaglördag klockan 13-18 hela
sommaren.
MUSIK

Spelmansstämma i Önningeby: I
fäälan Folkmusikgruppen Kvinnfolk med gäster. Buskspel och
samvaro kl. 14. Konsert kl. 20.
BARN / UNGA / MUSIK

Konsert: Avslutningskonsert för
deltagare i Katrinas stråkkurs för
unga i Finströms kyrka. Kl. 15.
MUSIK

Åland Sea Jazz i Alandica med
Johanna Grüssner Trio och Jukka
Perko PreBoppers Kl. 19.
MUSIK

Galakonsert “Röster i sommarnatten” på Stallhalla Det bästa
ur opera, romanser, musikal
och operett. Sång: Sofie Asplund, Philip Björkqvist, Jenny
Carlstedt, Lisa Fornhammar,
Therése Karlsson, Dan Karlström Piano: Patrik Komorowski. Kl. 19.30.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadur Peter Henriksson i
Arken Garden Kl. 22.

Foto: Daniel Eriksson

Vad har varit mest populärt?
– Det är nog vår vattenskoteruthyrning, men vi har
också sålt rekordmånga SUP-brädor i år: över ett
femtiotal.
Hur har du själv tillbringat sommaren?
– Förutom tiden med våra fantastiska kunder, så
har jag tillbringat sommaren med familj och vänner, med allt från MTB-cykling och bad till trevliga
middagar. Nu när temperaturen sjunkit lite så har
jag tagit fram penseln och underhållit hemmet.
Vad är dina bästa tips för att verkligen ta vara
på sensommaren?
– Mitt bästa tips är att komma och testa vår nyaste
vattenskoter i uthyrningsflottan. Ta en långtur ut i
den åländska skärgården, det finns flera fina restauranger som du kan besöka sjövägen. Ett annat
tips inför sensommaren och hösten är att testa på
terrängcykling med våra populära FatBikes och eMTBs. Ett bra alternativ för att kicka i gång efter
semestern!
Alexandra Gäddnäs

söndag 8
BARN / UNGA

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

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender
2021 Se Discgolf.ax för mer info om
dagens tävling.
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebook-sida
Cajsa seglar för Åland 100.
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Kökarveckan 2021 – dag 8 Välfylld
skärgårdsvecka 30.7-7.8 med
aktiviteter, evenemang, byavandring,
workshops, allsångskväll, segling,
paddling, sommardans. Se Aland.
com eller Kökarveckan på Facebook
för hela programmet.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidningar på Kastelholms slott Dagligen: 11.00 Finska. 12.00 Svenska.
13.00 Finska. 14.00 Engelska.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 11-18,
onsdagar 15-19.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

set är öppet dagligen klockan 10-15.
Kaninerna matas cirka 13-15.
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebook-sida
Cajsa seglar för Åland 100.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndag-lördag
klockan 13-18 hela sommaren.

tisdag 10
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.
MUSIK

Katrina Kammarmusik 2021 Musikfestival den 10-14 augusti där
årets tema är Ålands självstyrelse
med musik från Åland och andra
självstyrelseområden som Färöarna,
Katalonien, Baskien, Nordirland. Se
Katrina.ax
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.

Konst- och stadsvandringar i Mariehamn: En promenad i Esplanaden 130
år Startplats: Torget kl. 16. Guide:
Nann Sommarström. Kl. 16.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

måndag 9

BARN / UNGA / MAT

BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhu-

Lunchkryssning runt södra Mariehamn
med M/S Sunnan II Start från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för bokning och
info. Kl. 11.
Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndag-lördag
klockan 13-18 hela sommaren.

Katrina Kammarmusik 2021 Musikfestival den 10-14 augusti där
årets tema är Ålands självstyrelse
med musik från Åland och andra
självstyrelseområden som Färöarna,
Katalonien, Baskien, Nordirland. Se
Katrina.ax
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.
GUIDNING / RUNDTUR

GUIDNING: Lemland runt Guidad
busstur i Lemland med fokus på
sjöfart och historia. Rundturen startar från Mariehamn kl. 11 alternativt
Pellas kl. 11.30. Längd ca 5 timmar.
Lunch och kaffe ingår. Anmälan till
Viking Line Buss från 12.7 tel. 01826311 eller info@vikinglineuss.ax
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med Sunnan II Start
från Sjökvarteret till Kastelholms
slott. Se Sunnan.ax för bokning och
info. Kl. 10.15.
MUSIK

Konsertserie Katrina: Amorti i S:t
Görans kyrka Cuarteto Quiroga,
Bengt Forsberg (piano), Kati Raitinen
(cello), Henrik Sandås (bandoneon).
Kl. 12.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndag-lördag
klockan 13-18 hela sommaren.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118, onsdagar 15-19.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT

Båtutflykt till Sälskär i Hammarland
Båttur samt rundvandring med guide
och besök i fyren på Sälskär på
onsdagar. Ta med egen kaffekorg.
Från Skarpnåtö brygga kl. 17 och
Hällö brygga kl. 17.20.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II
Start från Sjökvarteret. Se Sunnan.
ax för bokning och info. Kl. 18.15.
MUSIK

Konsertserie Katrina: Amorti i
Alandica Henrik Sandås Quintet:
Eero Ignatius (kontrabas), Matleena Nyman (piano), Otto Porkkala
(elgitarr), Henrik Sandås (bandoneon), Linda Suolahti (violin) och Kati
Raitinen (cello). Kl. 19.
SPORT

TRV in the City - Funktionell träning
utomhus i Mariehamn Samling vid
grinden till Lilla Holmen. Inga redskap
behövs, passar alla nivåer. Kl. 19.
MUSIK

Konsertserie Katrina: Isola i Finströms
kyrka Isola Quartet: Zaida Ponthin
(violin), Olivia Lundberg (violin), Vuokko
Lahtinen (viola), Lydia Eriksson (cello).
Kl. 21.30
Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag
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torsdag 12
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.
MUSIK

Katrina Kammarmusik 2021 Musikfestival den 10-14 augusti där
årets tema är Ålands självstyrelse
med musik från Åland och andra
självstyrelseområden som Färöarna,
Katalonien, Baskien, Nordirland. Se
Katrina.ax
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.
KONST / KULTUR

Emmausfestivalen 2021 Programmet
innehåller samtal och workshops
men också skapande och kultur.
Det blir musik, café, stadsodling och
förhoppningsvis många möten mellan människor i varma augustikvällar! Se Emmaus.ax
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning runt södra Mariehamn med M/S Sunnan II Start från
Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för
bokning och info. Kl. 11.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndag-lördag
klockan 13-18 hela sommaren.
MUSIK

Konsertserie Katrina: Barbros kaffekvarn i Alandica Jenny Carlstedt
(mezzosopran), Bengt Forsberg
(piano), Therese Karlsson (sopran), Otto Porkkala (elgitarr), Kati
Raitinen (cello), Henrik Sandås
(bandoneon), Cecilia Zilliacus (violin). Kl. 15.
MARKNAD / LOPPIS

Sommarmarknad med Loppis på
gågatan i Mariehamn Kl. 17-20.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan
II Start från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för bokning och info. Kl.
18.15.
MUSIK

Konsertserie Katrina: Legendarisk
musik i Alandica Carl NielsenKvintetten, Jenny Carlstedt (mezzosopran), Bengt Forsberg (piano),
Eero Ignatius (kontrabas), Matleena
Nyman (piano), Kati Raitinen (cello),
Henrik Sandås (bandoneon), Linda
Suolahti (violin), Cecilia Zilliacus
(violin). Kl. 19.
MUSIK

Katrina kammarmusik 2021: “Legendarisk musik” Katrina kammarmusik 2021: ”Legendarisk musik”.
kl 19.00 i Stora salen

fredag 13
BARN / UNGA

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

Det vankas kvällsmatch för Åland United när semifinalen i Champions League-kvalet avgörs på Wiklöf Holding Arena onsdag den 18 augusti.Åland United möter rumänska Olimpia Cluj i en
match som har avsparkstid klockan 20.00. 
Foto: Daniel Eriksson

KULTUR / MAT

Kulturnatten 2021 Sensommarstämning, folkvimmel, musik,
underhållning, aktiviteter, kulturprogram och streetfood i Mariehamn.
MUSIK

Konsertserie Katrina: 3+10+4+5+7(4) i S:t Görans kyrka Cuarteto
Quiroga, Jenny Carlstedt (mezzosopran), August Finkas (klarinett),
Bengt Forsberg (piano), Matleena
Nyman (piano), Helena Poggio
(cello), Josep Puchades (viola),
Cibrán Sierra (violin), Cecilia Zilliacus (violin). Kl. 12.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndag-lördag
klockan 13-18 hela sommaren.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Guidad visning av skulpturutställningen Form i Mariehamn Följ med
guiden och konstnären Minna
Öberg på en lustfylld vandring mellan skulpturerna. Vissa vandringar
även med verkstad för barnfamiljer. Kl. 15, 17 och 18. Se www.
mariehamn.ax/form för anmälan
och info.
KULTUR

Mini Sloyd Fest på Kulturnatten
Uppvisningar och prova på verkstäder samt hantverksmarknad på
torget i Mariehamn. Kl. 15-21.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Katrina Kammarmusik 2021 Musikfestival den 10-14 augusti där årets
tema är Ålands självstyrelse med
musik från Åland och andra självstyrelseområden som Färöarna,
Katalonien, Baskien, Nordirland.
Se Katrina.ax

Guidad visning av skulpturutställningen Form i Mariehamn Följ med
guiden och konstnären Minna
Öberg på en lustfylld vandring mellan skulpturerna. Vissa vandringar
även med verkstad för barnfamiljer. Kl. 15, 17 och 18. Se www.
mariehamn.ax/form för anmälan
och info.

BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

BARN / UNGA

MUSIK

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.
KROG / NÖJE / MAT

Dans till orkester på Club Marin till
The Rewinds.
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid.
Filmvisning. Kl. 10-ca 11.30.

School’s In Ett festligt alkohol- och
drogfritt evenemang för de som
börjar åk 7, 8, 9 eller första året på
gymnasiet på Lilla Holmen.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Guidad visning av skulpturutställningen Form i Mariehamn Följ med
guiden och konstnären Minna
Öberg på en lustfylld vandring mellan skulpturerna. Vissa vandringar
även med verkstad för barnfamiljer. Kl. 15, 17 och 18. Se www.

mariehamn.ax/form för anmälan
och info.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Räkkryssning med Sunnan II Räkkryssning på kvällen kl. 18.1522.30. Se Sunnan.ax
MUSIK

Konsertserie Katrina: Sensommarnatt
i Jomala kyrka Cuarteto Quiroga,
Jenny Carlstedt (mezzosopran),
Bengt Forsberg (piano), Kati Raitinen (cello), Kenny Staškus Larsen
(flöjt), Cecilia Zilliacus (violin). Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Tony & Jochum i Arken
Garden Kl. 22.

lördag 14
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.
MUSIK

Katrina Kammarmusik 2021 Musikfestival den 10-14 augusti där
årets tema är Ålands självstyrelse
med musik från Åland och andra
självstyrelseområden som Färöarna,
Katalonien, Baskien, Nordirland. Se
Katrina.ax
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.
GUIDNING / RUNDTUR

GUIDNING: Lemland runt Guidad
busstur i Lemland med fokus på
sjöfart och historia. Rundturen startar från Mariehamn kl. 11 alternativt
Pellas kl. 11.30. Längd ca 5 timmar.
Lunch och kaffe ingår. Anmälan till
Viking Line Buss från 12.7 tel. 01826311 eller info@vikinglineuss.ax
KROG / NÖJE / MAT

Dans till orkester på Club Marin till
The Rewinds.
MUSIK

Konsertserie Katrina: Brunchkonsert
i Alandicas foajé Markku Suksi (professor i offentlig rätt), Pirkko Moisala
(professor emerita i musikvetenskap
och musikantropologi) Cecilia Zilliacus (konstnärlig ledare), Siv Ekström
(spelman), Bengt Forsberg (pianist),

Matleena Nyman (pianist), Linda
Suolahti (violinist), Kati Raitinen (cellist). Kl. 10.30.
MAT / MUSIK

Katrina kammarmusik 2021:
Brunchkonsert i Alandicas foajé Katrina kammarmusik 2021: Brunchkonsert i Alandicas foajé kl 10.30
SPORT / ÖVRIGT

VW BugNic #29 Nordisk träff för
alla typer av Volkswagen i Badhusparken. Fri entré, bilutställning,
servering, cruising. Kl. 11-15.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning runt södra Mariehamn med M/S Sunnan II Start från
Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för bokning och info. Kl. 11.
MUSIK

Sångtävling: Havets Röst 2021 i
Alandica Semifinal kl 13, final kl
19.30.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands Karamelleriet i Smakbyn måndag-lördag
klockan 13-18 hela sommaren.
SPORT

Ligafotboll: ÅU-HJK Åland United
spelar hemmamatch på Wiklöf
Holding Arena kl. 17.

hamn: En promenad i Esplanaden 130
år Startplats: Torget kl. 16. Guide:
Nann Sommarström. Kl. 16.

måndag 16
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

tisdag 17
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning runt södra Mariehamn med M/S Sunnan II Start från
Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för bokning och info. Kl. 11.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II
Start från Sjökvarteret. Se Sunnan.
ax för bokning och info. Kl. 18.15.

onsdag 18

KROG / NÖJE / MUSIK

BARN / UNGA

Trubadurerna Tony & Jochum i Arken
GardenKl. 22.

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

söndag 15

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender
2021 Se Discgolf.ax för mer info om
dagens tävling.
BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Cajsa seglar för Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare publika
seglingar. Mer info på Facebooksida Cajsa seglar för Åland 100.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118, onsdagar 15-19.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Konst- och stadsvandringar i Marie-

Lunchkryssning med Sunnan II Start
från Sjökvarteret till Kastelholms
slott. Se Sunnan.ax för bokning och
info. Kl. 10.15.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118, onsdagar 15-19.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT

Båtutflykt till Sälskär i Hammarland
Båttur samt rundvandring med
guide och besök i fyren på Sälskär
på onsdagar. Ta med egen kaffekorg. Från Skarpnåtö brygga kl. 17
och Hällö brygga kl. 17.20.
KULTUR / SPORT

Motorträff i Godby för alla intresserade Öppen hobbyfordonsträff vid
Godby Service var tredje onsdag.
Alla slags fordon välkomna, från
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moppe till traktor, inga ålderskrav.
Kl. 18-21.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

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

Middagskryssning med M/S Sunnan II Start från Sjökvarteret. Se
Sunnan.ax för bokning och info.
Kl. 18.15.

KROG / NÖJE / MAT

SPORT

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn
på Facebook för bokning och
föreställningar.

TRV in the City - Funktionell träning utomhus i Mariehamn Samling
vid grinden till Lilla Holmen. Inga
redskap behövs, passar alla
nivåer. Kl. 19.
SPORT

UEFA Womens Champions League
Första omgången, minigrupp
semifinaler, Wiklöf Holding Arena.
Kl 14.00 Servette FC-Glentoran
Kl 20.00 Olimpia Cluj-Åland
United

Dans till orkester på Club Marin till
Dont Touch.
TEATER

KROG / NÖJE / MUSIK

Show: Ser ut som 17 på Alandica
Hans ”Hasse” Martin bjuder på
en hyllning till 70-talet tillsammans med Tommys och Pörtomrevyn. Kl. 19.

torsdag 19
BARN / UNGA

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

Lunchkryssning runt södra Mariehamn med M/S Sunnan II Start från
Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för
bokning och info. Kl. 11.
MARKNAD / LOPPIS

Sommarmarknad med Loppis på
gågatan i Mariehamn Kl. 17-20.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II Start från Sjökvarteret. Se
Sunnan.ax för bokning och info.
Kl. 18.15.
TEATER

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn
på Facebook för bokning och
föreställningar.

fredag 20
Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen
klockan 10-15. Kaninerna matas
cirka 13-15.
KROG / NÖJE / MAT

Dans till orkester på Club Marin till
Dont Touch.
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting
på fredagar Självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund
och nutid. Filmvisning. Kl. 10-ca
11.30.
TEATER

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn
på Facebook för bokning och
föreställningar.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Elin & Lucas i Arken
Garden Kl. 22.

BARN / UNGA

söndag 29

KULTUR / ÖVRIGT

KULTUR / ÖVRIGT

KULTUR / ÖVRIGT

BARN / UNGA / SPORT

BARN / UNGA / MÖTE / KONGRESS

Åland Pride 2021Program på Pride.
ax
BARN / UNGA

Käringsund Triathlon 2021 Tävlingsoch motionsklasser i sprint- och
halvdistans samt minitriathlon för
barn. Se Triathlon.ax

TEATER

BARN / UNGA

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn på
Facebook för bokning och föreställningar.
MUSIK

onsdag 25

UEFA Womens Champions League
Första omgången, minigrupp
semifinaler, Wiklöf Holding Arena.
Kl 14.00 Onsdagens förlorare
möts och spelar om 3-4 plats.
Kl 20.00 FINAL mellan onsdagens vinnare. Finalens vinnare avancerar till UWCLs andra
omgång.

söndag 22
BARN / UNGA

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

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar
11-18, onsdagar 15-19.
TEATER

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn
på Facebook för bokning och
föreställningar.
Konst- och stadsvandringar i
Mariehamn: En promenad i Esplanaden 130 år Startplats: Torget
kl. 16. Guide: Nann Sommarström. Kl. 16.
SPORT

Ligafotboll: IFK Mariehamn - FC
Honka IFK Mariehamn spelar
hemmamatch på Wiklöf Holding
Arena kl. 18.30.
TEATER

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn
på Facebook för bokning och
föreställningar.

KULTUR / ÖVRIGT

Åland Pride 2021 Program på
Pride.ax
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen

KULTUR / ÖVRIGT Åland Pride 2021

Program på Pride.ax
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.
GUIDNING / RUNDTUR

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

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid.
Filmvisning. Kl. 10-ca 11.30.
TEATER

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn på
Facebook för bokning och föreställningar.

lördag 28
KULTUR / ÖVRIGT

GUIDNING: Lemland runt Guidad
busstur i Lemland med fokus på
sjöfart och historia. Rundturen startar från Mariehamn kl. 11 alternativt
Pellas kl. 11.30. Längd ca 5 timmar.
Lunch och kaffe ingår. Anmälan till
Viking Line Buss från 12.7 tel. 01826311 eller info@vikinglineuss.ax

Åland Pride 2021 Program på Pride.
ax

MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118, onsdagar 15-19.

Käringsund Triathlon 2021 Tävlingsoch motionsklasser i sprint- och
halvdistans samt minitriathlon för
barn. Se Triathlon.ax

GUIDNING / UTFÄRD / UTFLYKT

BARN / UNGA

Båtutflykt till Sälskär i Hammarland
Båttur samt rundvandring med
guide och besök i fyren på Sälskär
på onsdagar. Ta med egen kaffekorg. Från Skarpnåtö brygga kl. 17
och Hällö brygga kl. 17.20.
SPORT

TRV in the City - Funktionell träning utomhus i Mariehamn Samling
vid grinden till Lilla Holmen. Inga
redskap behövs, passar alla nivåer.
Kl. 19.
TEATER

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn på
Facebook för bokning och föreställningar.

BARN / UNGA / MÖTE / KONGRESS

ReGeneration Week ReGenerationveckan äger rum i Mariehamn den
28-31 augusti. Se Regenerationweek.org
BARN / UNGA / SPORT

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

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender
2021 Se Discgolf.ax för mer info
om dagens tävling.
GUIDNING / RUNDTUR

GUIDNING: Lemland runt
Guidad busstur i Lemland med
fokus på sjöfart och historia.
Rundturen startar från Mariehamn
kl. 11 alternativt Pellas kl. 11.30.
Längd ca 5 timmar. Lunch och
kaffe ingår. Anmälan till Viking Line
Buss från 12.7 tel. 018-26311 eller
info@vikinglineuss.ax
TEATER

torsdag 26
KULTUR / ÖVRIGT

Åland Pride 2021 Program på Pride.
ax
BARN / UNGA

måndag 23

Åland Pride 2021 Program på Pride.
ax

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

SPORT

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

lördag 21

fredag 27

Musik i sommarkväll i Jomala Kyrka
Fredrik Erlandsson m.fl. Kl. 19.

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

BARN / UNGA

tisdag 24

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Elin & Lucas i Arken
Garden Kl. 22.

Evenemang

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn på
Facebook för bokning och föreställningar.
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Åland Pride 2021 Program på Pride.
ax
ReGeneration Week ReGenerationveckan äger rum i Mariehamn den
28-31 augusti. Se Regenerationweek.org
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118, onsdagar 15-19.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Konst- och stadsvandringar i Mariehamn: En promenad i Esplanaden 130
år Startplats: Torget kl. 16. Guide:
Nann Sommarström. Kl. 16.
SPORT

Ligafotboll: IFK Mariehamn - Ilves
IFK Mariehamn spelar hemmamatch
på Wiklöf Holding Arena kl. 18.30.

måndag 30
BARN / UNGA / MÖTE / KONGRESS

ReGeneration Week ReGenerationveckan äger rum i Mariehamn den
28-31 augusti. Se Regenerationweek.org
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

tisdag 31
BARN / UNGA / MÖTE / KONGRESS

ReGeneration Week ReGenerationveckan äger rum i Mariehamn den
28-31 augusti. Se Regenerationweek.org
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

SEPTEMBER
onsdag 1
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

torsdag 2
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

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

SPORT

Ligafotboll: ÅU-Honka Åland United
spelar hemmamatch på Wiklöf
Holding Arena kl. 17.

fredag 3

BARN / UNGA / KULTUR

TEATER

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

Åland Pride: Regnbågsmässa – delta
online eller på plats i S:t Görans kyrka Mariehamns församling bjuder
in till sin omtyckta Regnbågsmässa
med kyrkoherde Mari Puska och
kantor Anders Laine. Kom som du
är, och var den du är! Kl. 19.

Teater: Circus Cyrano Skådepel
av Arn-Henrik Blomqvist baserad
på Rostands klassiker. Besök
Teaterföreningen i Mariehamn på
Facebook för bokning och föreställningar.

BARN / UNGA

GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid.
Filmvisning. Kl. 10-ca 11.30.

Ett sommarparadis
vid Ålands Hav
Härlig god och vällagad mat,
hembakta delikatesser, mysiga stugor
RESTAURANG

CAFÉ

CAMPING

STUGOR

GÄSTBRYGGA

SANDSTRAND

www.degersand.ax

DEGERSANDSVÄGEN 311, ECKERÖ

Evenemangen fortsätter på

TELEFON +358 (0)18 nästa
38004
uppslag
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Almas hantverk och galleri, Sottunga:
Almagruppen ställer ut hantverk, konst och
målningar. Öppet enl ök.

dagar i juli. Den 6.8-28.8 är det sedan dags för
Ilse Bergs textilutställning ”Orange”. Vernissage
5.8 kl 18-19.30.

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

Galleri NIPÅ: Storagatan 9, Mariehamn.
Torsdagar kl. 17-20, lördagar kl. 12-15, 9.6-14.8
– Sjömännens beskyddarinnor, Felicia Lindbäck.

Brändö bibliotek: Ulrika Kjeldsens katter i
rundstål ställs ut till 12.8.

Galleri Skarpans, Kvarnbo, Saltvik:
Utställningen ”Women Trees” av Tiina
Tahvanainen visas till 28.8. Utställningen består
av fotografier på kvinnor och träd.

Dånö hembygdsmuseum, Geta: Öppet
alla dagar kl 13–16, ons kl 16–19 till 22.8. Tel:
0407685782 eller 0405019727. Mer info finns på
vår Facebooksida.
Eckerö post- och tullhus: 27 utställare ställer
ut textila konsthantverk och design. Öppet alla
dagar kl 10-18 till 19.9.
Esplanaden i Mariehamn: Fotoklubben
Obscura ställe ut fotografier fram till 9.6.2022.
På plats finns en QR kod man kan läsa av för
mer information. Info även på hemsidan www.
obscurafoto.org. Utskriven text finns ävenpå
turistinformationen VisitÅland och Ålands
kulturhistoriska museum.
Finströms bibliotek: Retroutställning
med olika föremål från campingvärlden och
meckarverkstaden, gamla mopeder och
garageprylar vid sidan av tältlivet från förr. Visas till
slutet av augusti.
Folkhälsans allaktivitetshus: Utställningen
”Flora” med akrylmålningar av Therese
Hjälmarstrand visas till den 22.8.
Föglö bibliotek: Ålands emigrantinstitut visar
”Åland 100: Föglö export: Svågrarna Haddon och
Warner”. Öppet under bibliotekets öppettider (se
www.foglo.ax för öppettiderna). Den 18 juni – 22
augusti är utställningen tillgänglig dagligen också
via Turistbyrån kl 10-19. Visas till 30.8.
Galleri Berghäll Hummersö, Föglö: Öppet tissön kl 12-16. Kjell Ekström visar akvareller och
akrylmålningar.
Galleri Friden, Rörstorp, Lemland:
Sommarutställning med Julia Norlander & Ulrika
Lindfors-Davis. Öppet: må, ons, to kl 12-16 till
30.7.
Galleri Juha P, Styrmansg 1 (Ehns): Juha
Pykäläinen visar ”Small Ships Race” från 20.7
– 20.10. Galleriet är öppet måndag till fredag kl
10-17 samt lördag 10 - 14. Lördag kl 12-14 är
konstnären på plats.
Galleriet, Torggatan 15: Ann Eriksson visar ”Textil
trädgård”, tryck, måleri och broderi på målarduk
och provtryckstyg. På andra våningen, Öppet alla

Geta bibliotek: Sommarutställning ”Stilla liv
vid skogsbryn och åkant”, Gunilla Olsson visar
målningar i akvarell till12.8. Biblioteket är öppet
tis16- 20 och tor 13-17. Utställningen Amerikahus
visas också på biblioteket.
Havsvidden: Utställning på Art TO GO. Natalia
Mikkola visar en rörlig utställning där sålda verk
levereras och nya hängs upp. Öppet alla dagar.
Jomala bibliotek: Utställningen ”Honom Henne”
av Simka- Simon Häggblom och Karin Lind visas
till 26.8. Öppe må-tor kl 8-20, fre kl 8-15.
Kobba Klintar: Utställningen ”Saltsstänkt” av TH
Norling visas till 21.8. Stängd på söndagar.
Kökar bibliotek: Utställningen “Himmel möter hav
- möter mig”, akvareller och fotografier av Kamilla
von Weissenberg-Nordberg. Visas hela juli.
Kobbabåken på Kobba klintar: Ön Kobba
Klintar. Tisdag–torsdag 11–18, Fredag–lördag
11–20, Söndag 11–17. Måndagar stängt.
1.7-21.8 – Saltstänkt på Kobba Klintar, TH
Norling ställer ut maritima motiv.
Kökar Museum: Öppet efter överenskommelse
tel. 04575244077. Kommunens Naturrum och
fågelplats på museiområdet är öppna året om.
Köpmannamuseet invid Marthastugan, invid
Tullarns äng: Öppet onsdagar kl 12–15. Andra
tider enl ök, tel 0400-529461.
Lasses fartygsmuseum: Öppet alla ons kl12-20
till sista sept. Museet visar den åländska sjöfarten
från maskindrivna lastfartyg till färjor. Utförlig
guidning. En specialutställning om telegrafistens
radiostation och maskinrumsmiljöer är nytt för i år.
Museet innehar en stor nautisk boksamling samt
ett ritningsarkiv.
Övriga tider ring 0457 3828459 eller 018-47626.
Mariehamnsmuseet med modellstaden:
Ålandsvägen 42, våningsplanet under
Mattishallen. Miniatyrmodell som åskådliggör
hur staden såg ut på 1920-talet samt
sommarutställningen ”Esplanaden 130 år”,
som i text och bilder skildrar Mariehamns unika
esplanad-anläggning, byggt av föreningen

Kom med i vårt
Stamkundsprogram!

Miniatyrstadens vänner. Öppet kl 12–15 varje dag
till 15.8. Fri entré, tillgängligt för rörelsehindrade.
Medis: Elevernas vårsalong kan ses på adressen
www.medisvarsalong.ax.
Museigården Matsmårs i Hummersö
Föglö: Öppet tis-lör kl 13–16, tom. 7.8. I
ladugårdsgalleriet visas föremål och kläder ur
gårdens gömmor.
Nordens institut på Åland: Felicia Lindbäck
i tolkar i text det kvinnliga porträttet från förr i
utställningen ”Sjöfartens beskyddarinnor”. Nann
Sommarström och Josefin Bergsten har även
bidragit till utställningen, pågår till 14.8.
Seffers hembygdsgård från 1770-talet, i
Lövö, Vårdö: Gamla bruksföremål, loppis och
utställning av träsniderier. Öppet må– fre kl 11–17
till 6.8.

Skeppargården Pellas, Lemland: Museum
i 1800-tals skeppargård, visas som ett hem
från bondeseglationens tid. Fotutställning i
Vindsgalleriet med Pamela Erikssos fotografier
från fyrmastbarken Herzogin Cecilie 1934–1936.
Öppet till 29.8 tis–sö kl 11–16.
Skrivarhemmet Strömmen i Simskäla, Vårdö:
författaren Anni Blomqvists hem. Öppet till den
31.7 ons–lör kl 13-16.
Sunds bibliotek: Österåker – en
sommarutställning. Kurre Husell har
hittat ett gammalt torparkontrakt från
den gamla Sundsgården Österåker samt
krigslåneobligationer från 40-talet, även kvitton,
pengar och foton från Sunds Andelshandel och
folket som levde kring Österåker. Utställningen
skildrar delar av livet på Österåker från 30- till 50tal. Biblioteket är öppet må och to kl17.30-20.30,
samt tis kl 10-16. Visas till 16.9.

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

Smakbyn: ”Vad vi ser så blir vi”, målningar av
Katia Fell.

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

Telemuseet på Vårdö, Vargata:
Teleinformation på svenska, finska och engelska.
Öppet alla dagar, dygnet runt. Telefonkiosken

Välkommen in till Torggatan 3 eller på
vårt eApotek på www.apoteket.ax

DAM- & HERRKLÄDER

en att avnjutagenast
våra i början av kalenderåret!
Välkomm
Din anslutningsförmån -15% på di första inköp
Det lönar sig a bli medlem och samla bonus

som stamkund (ej läkemedel eller rabaerad produkt)

somriga sallader & Enhembakat
fika
liten present till
alla nya stamkunder!
äkta råvaror och ett ekologiskt tänk. Stort urval av gluten/laktosfritt, vegankost och raw food.

Vi haller oppet
Fr.o.m 7.6: Må-fr 10-16, lö 11-16
Fr.o.m 28.6: Må-fr 10-17

Torggatan 3, tel. 018-16 511,
www.apoteket.ax
1–15:e varje månad:
mån–fre 8.30–17.00
lör, helg- och sön stängt.
16:e–sista varje månad:
mån–fre 8.30–19.00
lör 10.00–16.00
sön- och helgdag 11.00–16.00

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com
TORGGATAN 12, TEL. 19 293
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Börja ditt fiskeäventyr på Torggatan 12!
Vi är alltid ”up to date” med det senaste.
• Rullar
• Spön
• Drag
• Nät
• Jerkbaits
• Knivar
• Fritidskläder

Fotoklubben
Obscura ställer ut
fotografier längs
med Esplanaden i
Mariehamn.

Specialaffär för:

Jakt- och Fiskebutiken
VI FINNS PÅ
Äventyret Ab
Torggatan 12, tel. 23 860
info@aventyret.inet.fi

har belysning så det går bra att besöka även på
kvällen.
Vårdö bibliotek: ”Kronisk småbrukare av filosofiska
funderingar – Runar Salminens träfigurer, abstrakta
karaktärer, stora statyer, tavlor, reliefer och skisser
från konstutbildningen visas. Öppet tis och tor kl1316.30 och 18-20.
Ålands folkhögskola: Art Park, utställning av
studerande visas på gårdsplanen..
Ålands fotografiska museum, Pålsböle,
Finström: Öppet tis– lö, kl 11-18, till 31.8. I
september öppet lördagar och söndagar, kl 11-16.
Ålands jakt- och fiskemuseum,Käringsund,
Eckerö: ”Jaktpass”, fotografier av Taina Dalberg
visas till 28.8. Johan Karlsson visar djurskulpturer.
Basutställning om jakt, fiske och natur. Öppet alla
dagar kl 10-18.
Ålands konstmuseum: I sommarutställningen
presenteras akvareller av Lars Lerin. Öppet dagligen
kl 10-17. Visas till 5.9.
Ålands kulturhistoriska museum: Basutställning
om Ålands historia. Öppet dagligen kl 10-17.
Sommarutställning ”Bland antenner och pistiller”

med fotografier av fotoklubben Obscura pågår till
29.8.
Miniutställningen ”Marinarkeologin avslöjar havets
hemligheter” visas till 30.9.
Ålands landskapsarkiv: Miniutställningar om bl.a.
gästböcker, äldre trycksaker, ovanliga namn. Öppet
måndag-torsdag kl. 12-16, fredag 12-15.
Ålands sjöfartsmuseum: Olivia Sarlings och
Ulrik Kjeldsens utställning ”Vår väg är havet” visas
till15.8. Konstnärerna skildrar de liv som på olika sätt
präglats av öppet vatten. 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 samlinga. För barn finns Rubys skattjakt,
rör-och-gör-aktiviteter, samt lekrummet ”Ruby och
Havet”. Öppet alla dagar kl11–16. Pommern har
öppet under sommaren.
Önningebymuseet: Museet visar verk ur den egna
konstsamlingen med bland andra J.A.G. Ackes
monumentala verk Snöljus och Morgondimma.
Utställningen ”Återblickar framåt” med
akvareller av Kjell Ekström visas till den 28.8.
Sommarutställningen ”Åland vårt Åland – från
Anders August Jansson till Kerttu Ekendahl”
visas till 31.8. Öppet ti-lö kl 11-16.

alternativ
till våld

Ring för information.

LUNCH

Mån–fre kl. 11–13
Mellan kl. 13–15
serveras räksmörgås
eller fylld baguette.

Á LA CARTE

Ta skärgårdsvägen till fastlandet och övernatta
bekvämt på Hotell Gullvivan.

1–8.8

Mån–fre kl. 15–21
Lör–sön kl. 14–21
9.8–1.9

Mån–fre kl. 17–21
Lör–sön kl. 16–21

Besök oss i sommar

Hotell och Restaurang Gullvivan
Tel/Puh +358-(0)18-56 350, +358 (0) 40 537 1777
gullvivan@aland.net
www.hotellgullvivan.com

– med bil, MC eller cykel
– vår gästhamn rymmer
25 båtar
– på en dagsresa eller
övernatta i rum eller
stuga. Välkomna!

Vi har det mesta du behöver till din båt!

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
Vi har tystnadsplikt.
per e-post atv@atv.ax så tar vi kontakt! Tjänsten är kostnadsfri.
och

FRUKOST

i samarbete

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING
av motorer och
reservdelar

NAVIGATION
& EKOLOD
för alla behov

ÖPPET: Vardagar 8–17
De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

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

5,90

11,90

för både
åde stora och små!
23,50
19,90

23,90

Stort
urval av
pennor, pinaler,
kalendrar
& mera!

17,90

Lisco bok och papper
Skarpansv. 25, tel. 17 177
Mån–fre 9–18, lör 10–15

Mån–fre 10–20, lör 10–17, sön 11–16

ÅLANDS
KORTET

BOKA IN
HÖSTENS HÖJDPUNKT
17-19 SEP 2021

DISCGOLF-SET
3 st discar:
putter, driver och midrange

Med Ålandskortet

37,-

ERBJUDANDEN
TÄVLINGAR
EVENEMANG

Finns att köpa
i Ålandstidningens
reception, Strandgatan 16.

(ord. pris 43,-)

www.skordefest.ax #skordefestaland

SOMMARREA
I CITY

-40%

PÅ ALLT I BUTIKEN!
Gäller hela augusti!
OBS! Erbjudandet endast i Team Sportia City.
I september ändrar vi och öppnar OUTLET.
Team Sportia Åland

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

Hela Ålands sportaffär!

Just nu 6 / 2021
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Trädgårdstider

Kompostgaller
695 x 890 mm, 450 liter

13,50/st

I vårt sortiment av
stängselnät ingår
villanät, galvaniserat
nät, viltstängsel, rävnät, hönsnät, fårnät och murarnät.
Hos oss hittar du det mesta som behövs vid
stängsling: elband, elrep, handtag, grindar
och isolatorer till konkurrenskraftiga priser.

IBC-tankar
Trumkompost
från

499,-

Kraftig plasttank på 1000 liter omgärdad av en bur av
galvaniserat stål, lämplig för förvaring
och transport av vatten för t.ex.
växtbevattning, djurhållning.

NU VILL
VI FLYGA
HÖGT!
Strax går ihop med kreativa byrån
Vibb. Vi ger dig samma grymma och
pålitliga service, men tillsammans
tänker vi nu ta allt till nya höjder –
hoppas du vill hänga med!

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

.

Tak- och fasadmålning
även tegeltak

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

#fusion

Styrmansgatan 1 I tel. 27 300 I info@fk.ax

Se våra övriga objekt på www.fk.ax
LAPPO, BRÄNDÖ.

Naturskön fastighet med
bostadshus
Naturskön fastighet om ca 2 390 m2 med ett gammalt bostadshus
och uthus. Bostadshuset säljs som ett totalt renoveringsobjekt.
Huset är uppfört i 1 ½ plan med källarvåning och inrymmer
2 rum och kök. I försäljningen medföljer andelar i sju samfällda
jord- och vattenområden. Tillträde omgående efter köpslut.

SÖDRA SÖDERBY, LEMLAND

Två bostadstomter
Bostadstomter med centralt läge vid Midsommargränd i södra
Söderby Lemland. Tomterna är ca 1 379 m2 och 1537 m2 stor
och har en byggrätt på 250 m2 i 1 ½ plan. Tillträde omgående
efter köpslut.
Utgångspris: 18 000 € / tomt

Utgångspris: 15 000 €

ÖSTERBYGGE, KÖKAR

Charmig stuga
Charmig stuga om ca 40 m2 belägen på Kökar. Stugan inrymmer
två små sovrum, kokvrå och ett allrum. Fastigheten är 2 150 m2.
Fristående uthus inrymmande förråd och TC. Naturskön miljö
med sjöutsikt och Peders Aplagård är endas ett stenkast bort.
Fastigheten har andel i samfälld båtplats. Tillträde enligt överenskommelse.

NORRA SÖDERBY, LEMLAND

Bostadstomt

Utgångspris: 15 000 €

HUSÖ, KÖKAR

Vackert strandområde
Ett ca 4,2 ha stort outbrutet strandområde med söderläge på
Husö. Naturen består mestadels av berg med skogspartier
och lägre vegetation närmare stranden. Området har strandlinje i sydligt samt sydvästligt läge. Vacker skärgårdsmiljö invid
Källskär.

Bostadstomt med trevligt läge vid Norra Söderbyvägen. Tomten
är ca 1 439 m2 stor och är ﬂack. Byggrätten är ca 300 m2 för
bostadshus i 1 ½ plan samt ekonomibyggnad. Fastigheten har
utsikt över åkrar och ängar. Tillträde omgående efter köpslut.
Utgångspris: 11 512 €

het 1

Lägen

Utgångspris: 19 000 €

KLINTEN, MARIEHAMN

Nyrenoverad lägenhet
Ljus och nyrenoverad lägenhet om ca 53 m2 på översta våningen
vid Klintvägen 18. Lägenheten inrymmer två rum och kök, samt
har goda förvaringsmöjligheter. Lägenheten har centralt läge
med gångavstånd till centrum. Bolagsvederlag: 217,30 €/mån.
Tillträde direkt efter att hembudstiden utgått.
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SVÄRTESGRÄND 2 B, MARIEHAMN

Lägenheter

Utgångspris: 117 000 €

VESTERGETA, GETA

Bostads Ab Svärtesgränd 2 B består av två lägenheter som färdigställts 2016 med bra planlösningar och standard. Fjärrvärme.
Mekanisk ventilation med återvinning. Marbodal köksinredningar med Siemens vitvaror. Bolagsvederlaget för lägenhet 1 utgör
190 €/månad och för lägenhet nr 2 utgör det 250 €/månad +
15 €/pp/månad för vattenavgift. Vi säljer nu bägge lägenheter
enligt följande;

Ståtlig mangårdsbyggnad uppförd i två plan år 1896, renoverad
1979–1980. Bostaden inrymmer 6 rum och kök på entréplan
och vinden är oinredd. Entréplanet har en takhöjd på 2,90 m
vilket skapar rymd och harmonisk känsla. Fristående härbre på
tomten. Tillträde omgående.

Lägenhet 1
Trevlig och rymlig lägenhet om ca 69,7 m2 med ett bekvämt
läge i markplan. Lägenheten inrymmer hall, sovrum med rymlig
klädkammare, wc, duschrum, bastu, kök med öppen planlösning
mot matplats och vardagsrum. En ca 155 m2 stor egen altan med
stenläggningar och inglasning mot grannen. Egen bilplats samt
del i gemensam carport och fristående förråd.

Skuldfritt pris: 117 000 €

Mangårdsbyggnad från
1800-talet

Utgångspris: 76 000 €

Begärt pris: 198 000 €

het 2

Lägen

MARKUSBÖLE, FINSTRÖM

Charmigt torp

Torp med mycket charm och karaktär i Markusböle. Torpet är ca
41 m2 och inrymmer två rum och kök. Fastigheten är 1970 m2
stor med grönsaknade natur. På tomten ﬁnns även uthus med
carport, förråd, TC samt lekstuga. Tillträde omgående efter köpslut.
Utgångspris: 27 000 €
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DÅNÖ, GETA

PRENUMERERA
PÅ VÅRT NYHETSBREV
Gå in på www.fk.ax under ﬂiken Senaste nytt
och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får du
direkt information om nyinkomna objekt.

Strandtomt
Strandområde i Dånö om ca 7 000 m . Området har en ca 70 m
lång och stenig strandlinje med österläge mot Dånöviken. I försäljningen ingår 2 % av moderfastighetens andelar i samfällda
land- och vattenområden. Området är delvis bergsbundet och
har rikligt med skog. Tillträde omgående efter köpslut.

Lägenhet 2
Lägenheten är ca 84,1 m2 stor och omfattar fyra rum samt kök.
Den är uppförd med entré i markplan och övriga utrymmen
utgör hela övre plan och inrymmer tre sovrum, rymligt kök,
badrum, vardagsrum samt en rymlig balkong. Till lägenheten
hör en egen trädgård samt del i förråd och biltak. Tillträde enligt
överenskommelse.

Utgångspris: 58 000 €

Begärt pris: 239 900 €
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