QUIZ Vad
vet du om
skördetiden?

Chilibolaget
säljer åländsk
hetta på burk

Trädgårdsmästarens
bästa tips
för hösten

Skördetid

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 24–28

Meloner är deras melodi

Ålands största
evenemangskalender

Ju mer ärenden du har,
desto
större nytta får du.
Se sidorna XX–XX
Läs mer: op.fi/agarkund
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REDAKTÖR

Allt guld sparar jag till er
Höst. Skördetid. Kollegorna runt omkring mig blir
alldeles prilliga av blotta tanken på korgar fulla
med guldgula kantareller, Karl-Johan och allt vad
det heter. Någon vet ett superbra svampställe –
som förstås är superhemligt, svampställen är ju
det – och den oinvigda kollegan hotar med voodoo
och allsköns hemskheter om inte stället avslöjas.
Han är ny i svampplockarkretsar och fattar inte
att det kan vara så svårt att dela med sig.
Exakt där och då kliver jag in i diskussionen och iklär mig rollen som the
good guy. Jag lovar dyrt och heligt att
om jag någonsin springer på en svamp
eller ett svampställe, ska jag utan omsvep avslöja det för honom. Han får
plocka rubbet!
Ty svamp är det värsta jag vet,
och jag har därmed inga som
helst problem med att någon
annan får dem.
Å andra sidan har jag väl
heller aldrig sett en svamp i
skogen, det ska ärligen medges. I alla fall inga mängder.
Jag gissar att den som inte har
svampradarn på kan lätt missa
världens guldläge även om guldet
ligger mitt framför en.

TEXT

Tilda Lindén, Staffan Lund, Sandra
Widing, Alexandra Gäddnäs

”Jag lovar dyrt och heligt att om
jag någonsin springer på en
svamp eller ett svampställe, ska
jag utan omsvep avslöja det för
honom. Han får plocka rubbet!”

ANSVARIG UTGIVARE
Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

Familjen Johans-Lundgren: Agnes,
Sara, Elias, Fredrik och Walter.
/ Daniel Eriksson

Jag har aldrig gillat svamp. Och tro
mig, jag har gett det otaliga försök
genom åren. Men så är det också det

Vad äter du helst

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

Så ett kan jag i alla fall lova er:
det är inte jag som springer i
skogen och länsar era bästa
svampställen. Och om jag hittar ett har jag som sagt lovat
bort det till en kollega.

Reporter

Tilda Lindén

FOTO

LAYOUT
enda jag inte äter. Så det är definitivt inte läge
att kalla mig kinkig.
Samtidigt kan jag också tycka det är lite
synd. Så här års översvallas mattidningar
och tv-program och restaurangmenyer
med just svamp. Du kan ge dig katten
på att det smugit sig in lite kantareller eller ostronskivling just i den
rätt som gör att det annars börjar
vattnas i munnen på mig. Och
nog förstår jag att svamp rent
smakmässigt passar alldeles ypperligt till vilt, till exempel. Jag
kan också förstå att chèvre och
kantareller är en bra kombo,
liksom svamp och risotto.

Medarebetare i
detta nummer:

Sandra Widing

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

i skördetid?

– Soppa av alla dess slag!
Potatis, morot, blomkål
– vad som helst som man
råkar ha hemma går att
göra soppa på.

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA
20.000 ex

GES UT AV

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax
Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

TELEFON

+ 358 18 26026

ADRESS:

Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.
Tidningen distribueras till
alla åländska hushåll och finns
på följande platser: Kantarellen,
Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs
galleria, Magazin, Stadsbiblioteket,
Hotell Arkipelag, Hotell Adlon,
Park Hotell, Scandic Hotell Savoy,
F:ma Erik Mattsson, Kea-Market,
Turistinformationen Storgatan.

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Höstinspiration!

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

Elektronik

Electronics
Varför ska
vi
återvinna elektronik?

Mysigt i höst
med levande
ljus och lyktor!
Aromrikt
och jättegott!
Thérapie te

Elektronik kan innehålla värdefulla ämnen som guld, silver och
koppar, men även sådana som är farliga för miljön. Dessutom
kan material som plast, glas och metaller ingå. Vid återvinning
separeras ämnena och återvinns. På så sätt sparas både energi
och naturresurser.

17,90

MISE-bilens turlista hittar du på mise.ax

Verkaregränd 4 • Tel. 16 790 • Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15 • www.feja.ax

www.mise.ax
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Höstens smakfulla
meny på Nautical
Serveras tisdag till lördag från 17.00
Förrätter:
Halstrad pilgrimsmussla (JPN) med rostade hasselnötter, brynt sojasmör, purjolöksmajonnäs,
jordärtskockskum och jordärtskockschips 16,Lättrökt tonfiskstartar (IDN) med rostad lök, citroncreme, pepparrot, gravad äggula och
krutonger 20,Tartar på kräftstjärtar och kallrökt lax (NO) med kräftskum, picklad pumpa och maltkrisp 12,Kantarellsoppa med gravat lamm (AX), picklade kantareller, äppelkräm och
kryddigt brödflarn 16,-

Höstspecia1!

Varmrätter:
Torsk (SWE) ” New England” med musselsås, blåmusslor, sidfläsk,
semitorkad tomat, salladslök, hummer och potatis 38,-

Serveras tisdag–lördag från kl. 17.00

Smörstekt abborre (AX) med kräft- krondillsskum, picklad gulbeta, kräftstjärtar, pumpakräm
och maltflarn 38,Rådjur (SWE) ” Provençale” med kronärtskocka, tomat, torkad oliv, sofrito, bönor,
körvel – vitlökssmör, pommes Anna och parmesan 44,-

Tartar på kräftstjärtar och kallrökt lax (NO)
med kräftskum, picklad pumpa och maltkrisp
 o 
Pepparstekt Pluma de Iberico (ES), gräddstuvade
kantareller, rödvinssky och höstgrönsaker
 o 
Vitchokladmousse med
rårörda bär och choklad - nötkrisp

Pepparstekt Pluma de Iberico (ES) med gräddstuvade kantareller, rödvinssky och
höstgrönsaker 32,-

Desserter
Nauticals vaniljglass med varm kinuskisås och havtorn från Hammarudda 13,50
Tarte Tatin med yoghurt-äppelsorbet, mandel och havrekrisp 14,Vitchokladmousse med rårörda bär och choklad-nötkrisp 12,-

Förrätt, varmrätt och dessert

Creme brulee med hjortronmylta 12,-

49,-

1 kula sorbet 7,Nauticals chokladtryffel 4,50

Hamngatan 2. www.nautical.ax
Boka bord på tel. 19 931 eller info@nautical.ax

INOMHUS

UTOMOMHUS

Big Cirkus slinga
28,50

Martha 199,-

Karlstad
82,90

Seagrass 165,-

Daisy
slinga
74,90

Stockholm
93,90
Alton 139,-

Knute exkl. upphäng
Stor 56,90
Liten 29,90

Ebbot 275,-

Maison
Stor 167,Liten 147,-

BELYS DIN VARDAG I HÖSTMÖRKRET!
Hos oss hittar du ett stort utbud av armaturer för både inom- och utomhusbruk.
Med belysning från oss kan du skapa en mysig höststämning i ditt hem. Välkommen in!
• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax • vardagar 8-17, lördagar 10-14 •

just nu
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med Alexandra Gäddnäs

Förädla mer!

MODE

sbild

Pres
Foto:

HÖJ DIG ÖVER
VATTENPÖLARNA
MED STILREN PLATÅ

Foto: Istock
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FRUKT
Visst känns det lite deppigt att sommaren tar slut? Butikerna och naturen
kommer inte att digna av de godaste lokala råvarorna förrän våren – men
misströsta inte, förläng säsongen i stället! Innan de åländska äpplena försvinner från hyllorna och träden, förädla dem! Detta är något du kan göra
hemma i ditt eget kök men ett litet extra tips om du har egna äppeträd är att
leta rätt på någon som kan musta dem åt dig. Hela vintern lång kan du njuta
av att plocka fram en somrig must från källaren – gjord på dina alldeles egna
äpplen.

Höst = rusk och regn. Det kan vara lätt att ge upp och dra på sig de där gamla stövlarna men vill
du vara riktigt stilren i höst utan att bli blöt om tårna är dessa plattformssneakers från Adidas
ett säkert kort. En klassisk design som känns igen men några centimeter extra i sulan kan göra
all skillnad för din höstupplevelse – dessutom finns det 13 olika färgkombinationer, så om du
inte gillar en klassisk svartvit kan du alltid välja gult eller blommigt och mota mörkret i grind.

DRYCK

0%

Hösthobby:
bli vinexpert
Hösten är en tid för
förkovring och vad passar bättre en regnig kväll en att lära
sig vad som egentligen särskiljer en
riesling från en chardonnay? I ”Vin
A till Ö” går Instagramprofilen och
kokboksförfattaren Frida Lund på
ett okonstlat och lättillgängligt sätt
genom vinets olika aspekter. Du får
lära dig hur man håller en vinprovning, om glaset faktiskt spelar någon
roll och mycket mer. Dessutom finns
det självklart recept som perfekt
matchar din nyvunna vinkunskap så
att du kan imponera på dina gäster
genom att kombinera en maffig pasta
puttanesca med ett fräscht rosévin i
höstmörkret.

Bevara
sommarkänslan
med dansk
nollprocentare

BOKTIPS

Foto: Pressbild
Foto: Pressbild

Foto: Pressbild

De senaste åren har inneburit
en explosion på marknaden
när det kommer till alkoholfria
drycker. Från att ha varit bleka
kopior eller sliskiga sockerbomber finns nu nollprocentrare
med en alldeles egen karaktär.
Spritzish är en dansk uppstickare som i så väl estetik
som smak skriker högsommar – även om du dricker den i
september!

C-vitaminsbonanza

Foto: Istock

Rönnbär är ett otroligt underskattat bär! Passa på att
fylla skafferiet med denna
c-vitaminbomb inför hösten. En trevlig gelé fungerar utmärkt till höstens
viltstekar! Passa på att
plocka rönnbären efter
den första frosten för att bli
av med den värsta beskan.
Undvik också att plocka
slätt – många fåglar mumsar på
rönnbären för att klara vintern.

Recept: Fyra burkar rönnbärsgelé

1. Plocka, rensa och skölj ungefär ett
kilo rönnbär.
2. Koka upp dem med två deciliter
vatten under lock i cirka tjugo minuter. Nu vill du se till att få all saft
ur dem.
3. Sila!
4. Blanda saft och syltsocker i lika
proportioner – en kopp saft med en
kopp syltsocker.
5. Koka blandningen i ytterligare fem
till tio minuter på svag värme. Ta

bort skummet under tiden det kokar
och gör ett gelétest (du kan googla
om du inte hört om det förut).
6. Ifall du vill smaksätta gelén med
något annat kan du nu göra det.
Enligt Alkos orginalrecept, som detta
är inspirerat av, kan du tillsätta en
skvätt likör, hallon eller lingon till
exempel. Personligen tycker jag att
det blir godast med en skvätt äppelmust – och brukar blanda ut den
med rönnbärssaften i steg fyra.
7. Konservera gelén genom att hetta

upp burken med innehåll (inget lock
på) i ett sjudande vattenbad. När
innehållet är hett tar du upp burken
och sätter snabbt på locket och kyler
ner burken igen. Då bildas det ett
vakuum som ser till att inte några
elaka bakterier kommer och förstör
gelén. Rönnbär innehåller naturligt
den konserverande bensoesyran, vilket ger rysligt bra hållbarhet.
Visste du att du också kan äta rönnbärsblad? Späda blad funkar fint att
torka och göra te av.

priser)
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Sänk dina uppvärmningskostnader!

BYT FÖNSTER
INFÖR VINTERN

Träna, träffas & trivs!

PVC fönster – underhållsfria fönster med bra
värmeisolering Trä/alufönster

Investera
i dig själ
v!
JUST NU
HÖSTKAMhar vi
på tränin PANJ
gskort!

Hela september:

SPECIALPRISER
på fönster och
montering

Passa på att ta del av det största och bredaste träningsutbudet på Åland med pris ex. från 37,40 €/månad.

I våra träningskort ingår allt:
träning på 2 gym, gruppträning live ca 35 klasser/vecka,
nyckelgym (från 16 år), virtuell träning i 2 olika salar
med ca 170 pass/vecka, kondition m.m.
Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!

Se vårt nya SHOWROOM
med monterade fönster och dörrar

vid Karrbölevägen 6 (skyltat från vägen).
Micke är på plats torsdagar kl. 14–20.

Tel. 0457 3135 157

PERSONLIG
TRÄNING

för bästa resultat.
JUST NU

-10% rabatt
på alla våra
PT-paket!

FOODBOX

Hur har du det?
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.

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

Tidsbokning må–to kl. 9–15

044 979 2439

– God, nyttig
och hälsosam
mat för dig
som tränar.

!
NYHET
Vi gör kroppsmätningar med den
nya populära vågen
– den mest precisa på marknaden.
Se mer info på www.avancia.ax

Välkommen in i gemenskapen!

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax

PATCH
ACK
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29,90

Johnny the fucker
Magnus Uggla

29,00

29,00

Polcirkeln
Liza Marklund

Barndomsbrunnen
Göran Greider

29,90

Erik – Nordens härskare
och sjörövarkung
Herman Lindqvist

29,00

29,00

Höstmys
i soffan!
Dansa min docka
Anna Jansson

Lindab Portar

Det trettonde fallet
Åke Edwardson

29,90

30,00

28,00

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

29,80

•
•
•
•

De fyra vindarna
Kristin Hannah

Löpa Varg
Kerstin Ekman

Munkavle
Sofie Sarenbrandt

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

Röda rummet
Kaj Korkea-Aho

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

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

HÖSTMYS!

Med rätt kläder och skor fixar
du höstens alla väder!
#itsbetteroutside
NORTH BEND
SAMI FLEECE JKT
Skön och varm
fleecejacka. Dam-, herr,
samt junior storlekar.

ETT URVAL
GUMMISTÖVLAR
FRÅN VIKING
– BÅDE FÖR
BARN OCH
VUXNA!

HAGLÖFS
RIDGE GT LOW
En stadig promenadkänga
med god dämpning och
vattentät med Goretex membran.
Dam- och herrstorlekar.

29.90

DIDRIKSONS
SLASKEMAN KID SET
Galonsetför barn.

49.90

179.-

DIDRIKSON
THELMA
PARKA
En klassisk
vatten-och
vindtät parka.
Damstorlekar.

219.-

NORTH BEND
HOFFMAN PANT
Trekkbyxa, damoch herrstorlekar.

79.90

Team Sportia Åland
Maxinge Center
Telefon: 38 690
teamsportia.ax
Öppet: må-fr 10–20,
lö 10–17, sö 11–16

Hela Ålands sportaffär!

Åländsk hetta

Just nu 7 / 2021

Gör egen chilisås på
härproducerade råvaror
Johan Kreku har jobbat som kock i många
år, och chili har alltid varit en uppskattad
ingrediens i köket. Efter en hel del hobbyexperiment hemma kom
han vid årsskiftet i gång
med Chilibolaget där han
säljer sina egengjorda
såser.
– Jag vill göra
lättillgängliga men
högkvalitativa
produkter, säger
han.

Kolla in på
ept
Johans rece med
räkcevich h chili
mango oc sida
på nästa

När Johan Kreku märkte
att de såserna han lagade hemma blev lyckade
bestämde han sig för att
börja sälja dem.

7
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Processen från chili till hot sauce har många steg.

Johan Kreku har
alltid gillat smaken
av chili, och kom
vid årsskiftet i gång
med sin egen produktion av chilisås.

Chilibolagets sortiment är levande och föränderligt.

» Fortsättning från föregående sida
När Johan Kreku märkte att de
såserna han lagade hemma blev
lyckade bestämde han sig för
att börja sälja dem, så att
andra skulle få tillgång till
dem.
– Jag tyckte det var
tråkigt att så många chilisåser tillverkas i länder
som exempelvis USA eller
Mexiko. Därför valde jag
att skapa en härproducerad produkt med naturliga
råvaror.
Planering, fermentering,
smaksättning och lagring – bakom såserna som Johan Kreku
skapar ligger en lång process.
Fermentering hade Johan Kreku
sysslat med i flera år innan Chilibolaget startade, men då använde
han andra råvaror.
– Jag började med att fermentera olika sorters grönsaker i mitt
hemmakök. Jag odlade samtidigt
chili hemma, och när jag snubblade över ett recept på fermenterad chili bestämde jag mig för att
pröva.
Med den fermenterade chilin
började han att laga chilisåser som
han använde själv och gav bort till
sina vänner.

En del chilisorter odlar
Johan Kreku själv.

– Både jag och de tyckte att såserna var bra, och då bestämde jag
mig för att starta ett bolag. Jag vill
att det ska vara lätt att få tag på
en bra chilisås.

Lång process
Fermenteringen pågår i minst två
veckor, och efter det låter Johan
Kreku den fermenterade chilin
lagras innan han använder den i
en sås.
– Ju starkare chilisort jag an-

vänder, desto längre låter jag den
mogna – jag tycker att det blir bäst
så.
I en sås han har gjort med
habanero får chilin mogna i
tre månader innan den används.
– Då hinner smakerna
lugna till sig och mogna. Jag
vill få fram smakerna, det
ska inte bara vara hetta.
Att chilins smak kan
variera beroende på hur den
fermenteras och lagras är något
han också tycker gör det till en
rolig process.
– Jag gillar att experimentera
med sådant som kan förändras i
smak. Det är av samma anledning
jag gillar att odla, det är spännande att se saker växa fram.
I sina egna såser använder han
mest chili han köpt in, men ibland
också de egenodlade växterna.
Plantan kräver mycket ljus och
värme och växer naturligt på varmare breddgrader.
– Hemma kan jag odla det april
till oktober, men sedan blir det för
mörkt och kallt.
Han skulle gärna använda mer
chili han odlat själv i framtiden om
han får möjlighet.

JOHANS RECEPT-TIPS

Räkceviche med mango och chili
2 dl handskalade räkor
1 dl mango skuren i tärningar
1/2 dl finhackad rödlök
zest från 1/2 lime
1/2 msk färsk limesaft
1 msk olivolja
1 msk rapsolja
3 tsk Chilibolaget Chunky Mojo
hackad färsk koriander
svartpeppar

Rör ihop limesaft, zest och olja.
Blanda räkor, mango, rödlök, koriander och Chunky Mojo i en skål. Tillsätt
limeoljan. Smaka av med nymald svartpeppar.
Servera tillsammans med crostini eller
ett gott surdegsbröd.

– Drömmen skulle vara att kunna använda helt egenodlad.
Alla Johan Krekus såser innehåller utöver chili också kombuchavinäger som han själv skapar.
– Jag gör min egen vinäger för
att kunna påverka smaken mer.
Jag vill inte att såsen ska ha för
mycket vinägersmak.

Olika varianter
Johan Kreku har två såser som är
permanent med i hans sortiment,
och därtill gör han tillfälliga säsongsprodukter.
– Jag vill ha ett levande sortiment. Specialprodukter gör att
folk känner sig mer engagerade i
varumärket.
De två såserna som hela tiden
är en del av sortimentet är såserna
Habanero och Chunky Mojo.
– När jag startade ville jag ha ett
par produkter som jag gillar väldigt mycket. Jag känner att de två
är väldigt bra. Habanero är min
klassiska hot sauce som inte har
så mycket ingredienser, chilin får
tala för sig själv. Den ska passa till
det mesta – i majonnäs, på pizza,
i marinader, eller vad som helst
annat som man vill ge en liten kick
av chilikaraktär.

Chunky Mojo är en chilichutney.
– Den har massor med paprika,
chili, vitlök och kryddor. Jag är extremt nöjd med den.
Under sommaren lagade Johan
Kreku två säsongsprodukter. De var
båda lite mer experimentella.
– Jag lagade en gul hot sauce
med mangosmak. Den sålde slut
väldigt snabbt, jag tror att fruktigheten och den gula färgen var lockande. Sen gjorde jag en rökigare sås
som innehöll plommon, vilket gav
en naturlig sötma.
Han gillar att inkorporera ingredienser som är ovanliga i chilisås,
men inte allt för ovanliga i matlagning.
– Det får inte vara för konstigt.
Jag vill att ingredienserna är sådana som kunderna kan relatera till
och känner igen.
Han tycker att det allra viktigaste är att göra produkter som både
han själv och kunderna gillar.
– Det bästa är att få feedback.
Då vet jag i vilken riktning jag ska
fortsätta. Jag vill att folk ska kunna
känna sig delaktiga i produktutvecklingen.
Text: Tilda Lindén
Foto: Robert Jansson
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Det händer i juni!
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Ny à la carte och bistromeny
Företag & privatpersoner, boka gärna bord!
Pris 34€

Varmt välkomna!

50%

rabatt på alla
stommar & fronter.*

FÖRRÄTTER

EFTERRÄTTER

Grillad haloumi på salladsbädd,
balsamico, Rhode Island, G, L 12,90€
Tillägg Serranoskinka G, L 14,90€

Friterad camembert, hemlagad
hjortronsylt, friterad persilja, (G), 14,90€

Råraka med sikrom, smetana, rödlök,
G, L 13,90€

VARMRÄTTER

Glass med färska bär, hemlagad kolasås,
G, laktosfattig 1 boll 5,90€
2 bollar 9,90€
Passionsfrukts cheesecake
med hallonsås, 7,90€

Grönsakstimbal örtcrème, stekta kantareller, sötpotatismos G, L, V 19,90€

Vi serverar även
bistro-, pizzaoch barnmeny!

50% 50%

Stekt gösfilé, skaldjurssås, grillad sparris,
duchessepotatis G, L 29,90€
Grillad oxfilé, bearnaisesås, baconchips,
råstekt potatis, honungsgurka
G, L 29,90€

50%

rabatt på alla
*
rabatt
på alla
stommar & fronter.
rabatt på
alla *
stommar
& fronter.
*

50%
50%50%
500:Östra hamnen, tel. 23 077 • www.clubmarin.ax •

stommar & fronter.

Upp till

rabatt på alla
stommar & fronter.*

abatt på alla rabatt
på
alla
rabatt per vitvara
Upp till
*
*
Upp till
från
Bosch.
tommar & fronter.
stommar
&
fronter.
500:500:500:rabatt per vitvara
rabatt på alla
rabatt per vitvara

50%

stommar & fronter.*

**
Upp till

från Bosch.**

rabatt per vitvara
från
frånBosch.
Bosch.****

Upp till

500
rabatt per
Kampanjperiod: 23 augusti – 19 september
2021
Kampanjperiod: 23 augusti – 19 september 2021

från Bosch.

Kampanjperiod: 23 augusti – 19 september 2021
Kampanjperiod:
23 vid
augusti
19fronter,
september
2021
* Nu och
får du socklar,
50% rabatt
på
Epoq
täcksidor kök
och socklar,
köp av ett komplett
eller tvättstuga
minst 2500:-.
eller andra
* Nu får du 50% rabatt på Epoq stommar, fronter, täcksidor
köpstommar,
av– ett
komplett
ellervid
tvättstuga
för kök
minst
2500:-.förFrakt
ellerFrakt
andra

* Nu får du 50% rabatt på Epoq stommar, fronter, täcksidor och socklar, vid köp av ett
komplett kök
eller tvättstuga
för minst 2500:-.
eller andra
servicetjänster
inkluderas
inte och erbjudandet
går inteFrakt
att kombinera
med andra Epoq-erbjudanden. För fullständiga villkor se Elgiganten.se/epoq-kampanj
* Nu
får du
50%alla
rabatt
på Epoq
fronter,
täcksidor
och socklar, vid köp
ett
komplett kök villkor
eller tvättstuga
för minst 2500:-. Frakt eller andra
servicetjänster
inte och
erbjudandet
inte
att
med
andra
Epoq-erbjudanden.
Föravfullständiga
se Elgiganten.se/epoq-kampanj
servicetjänster
inkluderasinkluderas
inte och erbjudandet
går inte
att kombineragår
med
andra
Epoq-erbjudanden.
Förstommar,
fullständiga
villkor
se
** Sekombinera
produkter i kampanj
på Elgiganten.se
ochElgiganten.se/epoq-kampanj
i varuhus. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden.
servicetjänster
inkluderas
inte
och
erbjudandet
går
inte
att
kombinera
med
andra Epoq-erbjudanden. För fullständiga villkor se Elgiganten.se/epoq-kampanj
** Se**
alla
produkter
i
kampanj
på
Elgiganten.se
och
i
varuhus.
Kan
ej
kombineras
med
andra
erbjudanden.
Se alla produkter i kampanj på Elgiganten.se och**iSevaruhus.
Kani kampanj
ej kombineras
med
erbjudanden.
alla produkter
på Elgiganten.se
ochandra
i varuhus.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Tove Jansson
slår ett slag för
att plantera
växter på
hösten.

Trädgårdsmästarens 
Våren är inte den enda
tiden att jobba i trädgården. Trädgårdsmästare Tove Jansson
säger att det finns
mycket att göra även
under hösten.
– Hösten är enligt
mig den bästa tiden
att planera sin trädgård.

Det finns mycket att göra i
trädgården under hösten för
den som vill. Det är en tid på
året när många växter mår
bra, vilket man kan utnyttja
i sitt trädgårdsarbete. Tove
Jansson säger att det är en
bra tid att beskära i princip
alla vedartade träd och buskar nu, i de så kallade JASmånaderna (juli, augusti och
september).
– Vissa träd måste man beskära nu, eftersom de skulle
förlora för mycket sav om man
gjorde det på våren. Stenfrukter, som körsbär och plommon,
är exempel på frukter vars träd
ska beskäras nu. Eftersom det
är varmt och torrt torkar såren
ganska snabbt.
Om man vill ha fler växter i
sin trädgård är även nu en bra

”Hösten är enligt mig den bästa tiden att planera sin trädgård”

tid att föröka sina perenner genom att dela dem.
– Speciellt vårblommande
perenner är bra att dela på
nu. Hur man gör varierar från
blomma till blomma, och det är
bra att kolla upp via internet vad
som gäller för den växten man
vill dela.
Vissa blommor kan man helt
enkelt dela på mitten med en
spade, men andra kräver mer
noggrannhet.
– Till exempel pioner har en
speciell rot. Det liknar en stor
oregelbunden klump med ”ögon”
på sig. Det är från ögonen som
bladen kommer, och därför måste man kontrollera rotklumpen
ordentligt innan man delar den
så att det är tillräckligt många
ögon på varje bit.

– Ja! Många tror kanske att
våren är den enda bra tiden att
plantera, men hösten är jättebra. Den optimala tiden för
att plantera buskar, träd, och
rosor är nu. Lökväxter, som
tulpaner och krokusar ska
planteras på hösten. Då kommer de fint fram på våren.
Hon säger att de kan planteras ganska långt fram på året
utan problem.
– Just lökväxter kan man
plantera ända fram tills att tjälen kommer.
Hur ska man ta hand om de
växter man har i trädgården
nu?
– Det är viktigt att vattna sina
vintergröna växter, som rhododendron och barrväxter,
ordentligt inför vintern. När

– Om man har för mycket
frukt i sin trädgård kan man
tänka på att det finns mycket
man kan göra av frukten, som
chutneys och syltar. Om man
inte blir av med allt ändå kan
man alltid ge bort det.
Många brukar samla ihop
och ta bort de löv som samlas
på gräsmattan under hösten,
Tove Jansson säger att det
egentligen kan ha en bra effekt
om man låter dem ligga kvar.
– Löven ger bra gödsel och
skydd för växterna. Om man
går med gräsklippare över dem
faller de så småningom ner i
jorden och blir näring åt gräsmattan. Många växter gillar att
ha vissa typer av löv kring sig,
som rhododendron.
Att klippa bort blommande

Om man vill flytta på någon
växt i sin trädgård är det lämpligt att passa på nu.
– Under sommaren när det
är torrt ska man helst inte omplantera. Då behöver man bevattna mycket, och växten blir
lätt stressad i hettan. Nu när
växterna har en säsong bakom
sig är de starka. Om man har en
buske eller någonting annat någonstans som inte passar är det
bra tid att flytta på den.
Kan man plantera något nytt
under hösten?

vårsolen kommer dunstar de
vätska, och har de inte tillräckligt med vatten lagrat riskerar
de att torka. Hur mycket vatten
man ska ge beror på väderleken, om det regnar mycket behöver man kanske inte vattna
alls.

växter i rabatterna inför vintern säger hon att inte är nödvändigt.
– Det finns två olika spår
man kan ta. Antingen kan
man klippa bort allt och ha det
snyggt och rent, eller så lämnar
man allt över vintern. Om man
lämnar alla växtrester kanske
det inte ser lika rent ut, men
landen under blir mer skyddade. Man kan göra vilket som,
men jag rekommenderar egentligen att lämna det och städa
sin rabatt på våren i stället.

Mycket att göra
Om man vill rensa i sin trädgård under hösten är det en
bra tid att ta bort ogräs för att
spara arbete på våren. Och att
ta bort fallfrukt är alltid bra.

Finns det något annat man

kan göra i trädgården under
hösten?
– Det är en bra tid att planera
sin trädgård, oavsett om man
gör det själv eller med hjälp
av en trädgårdsplanerare. På
hösten kan man planera i lugn
och ro. Om man gör klart sin
planering under höst och vinter
kan man börja förverkliga den
genast när våren kommer.
– Det är bra att ha en färdig
ritning på våren när man är ivrig att sätta i gång.
Vad ska man tänka på när man
planerar sin trädgård?
– Det viktigaste är att visualisera hur den kommer se ut när
den är klar. Om man planterar
ett träd måste man ta i beaktande hur stort det kommer att
bli. Sedan måste man tänka på
när man är på sin gård. Om man
åker till en stuga hela sommaren är det klokt att välja växter
som har höjdpunkt i blomning
på våren eller hösten. En annan
sak som kan vara bra att tänka
på är att inte ha för många olika
växter, då kan det bli plottrigt.
Samma växter får gärna finnas
på fler olika ställen, det tycker
jag att är harmoniskt.
Text: Tilda Lindén
Foto: Daniel Eriksson
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Använd en
grensåg när
du tar bort
större grenar.

Beskärning av äppelträd
Beskärning av äppelträd sker med fördel i de så kal�lade JAS-månaderna, det vill säga nu. Man kan dock
beskära i princip året om även om senhöst och tiden
på våren då saven stiger och blad och blommor slår
ut inte rekommenderas.

Tove
tipsar

Ta bort grenar som …
… växer rakt in i kronan. Man ska sträva efter att få ljus in
i kronan, och därför gallras dessa bort.
… är döda och skadade.
… är i vägen, till exempel lågt sittande grenar som stör när du klipper gräsmattan.
… korsar varandra eller skaver mot varandra.
Tänk på att inte beskära för mycket vid ett och samma tillfälle. Gör man det bli
trädet stressat och skickar en mäng vattenskott, vilket man vill undvika. Skynda i
stället långsamt och ta lagom mycket varje gång. Tänk på att använda vassa och
bra verktyg, en sekatör för mindre grenar och en grensåg för större. Lämna en så
kallad krage kvar vid beskärningen, det innebär att man skär av grenen cirka en
centimeter ut från stammen. Googla gärna om du är osäker!

Planering
Fundera på vad du vill kunna göra på din gård, och vilken stil du har. Tycker du
till exempel om romantiska eller stilrena trädgårdar? Ska det finnas plats för lek,
grillplats, bärbuskar?
• Hur ser tomten och närmiljön ut? Finns det rådjur i området?
• Visualisera hur gården blir om du följer din plan, tänk på att växterna blir större än
de är när du planterar dem.
• Fundera hur ni rör er på gården. Var passar gångar, sittytor, rabatter, et cetera?
• Är ni intresserade av trädgårdarbete eller ska det vara så lättskött som möjligt?
• Kom ihåg att välja växter som är härdiga och låt gärna samma perenner växa på
flera platser i rabatten. Fundera bland annat på färgval, höjd och blomningstider.
• En trädgård är ständigt levande, växter kan flyttas eller bytas ut. Var därför inte
rädd att experimentera. Är du osäker, ta gärna hjälp av en trädgårdsplanerare som
hjälper dig göra en planeringsskiss för din gård.

bästa tips för hösten

Om du planerar trädgården på hösten är
det bara att förverkliga
när våren kommer.
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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.

City

Arlanda

KRISTELEFON

Skavsta

- hjälp och stöd i svåra livssituationer

Stockholm

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

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

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

connecthotels.se

Österbottens Kriscenter Valo

Tel.nr. +46 8 4200 3000

MÄNGDER AV
TILLBEHÖR.

MATLAGNING MED MUURIKKA ÄR
MER ÄN BARA EN MÅLTID!
Muurikka
elgrill 2200W

299,-

Muurikka elrök
PRO 1200W

239,-

Sommarköksvagn, svart/grå

169,-

Rökspån

Brandy, Cognac,
Whiskey

7,90/st

Rökspån

Bok, Cherry, Ek, Apple

6,90/st

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

Muurikka set

Muurikka set

229,-

359,-

58 cm

78 cm

Trädgård

Marin
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Skördefestens verksamhetsledare Anita Lundin.

Halmhoppningen är populär. Här tar Ester Sandell ett spång från balarna.

Äpplet i fokus på
Skördefesten i år
Skördefesten är en uppskattad tradition på Åland. Den 17–19 september är det
dags för årets upplaga av evenemanget.
– Det finns mycket hjärta och gemenskap i Skördefesten, säger verksamhetsledare Anita Lundin.

Nästan femtio olika deltagare är i år
med i Skördefestens program. Det
är en blandning av öppna gårdar,
restauranger, och så kallade Plåpp
Åpp-deltagare, vilket är tillfälliga
och tidsbundna programpunkter
under Skördefesten. Nytt för i år
är att man via evenemangets app,
Skördefesten på Åland och Åland
Grönskar, kan planera sin rutt.
– Appen lanserades förra året,
och nu har vi uppdaterat och utvecklat den så att man kan få upp
en karta med sin planerade rutt,
säger Anita Lundin.
Hon säger att det var en efterfrågad funktion i appen föregående år.
– Vi tror att det är en bra utveckling som gör att det blir lättare
för folk att hitta, kanske speciellt
för de som inte är från Åland.
Besökarantalet förra året var
ungefär 80 procent av vad det brukar vara, och Anita Lundin tror att
de kommer minst lika många i år.
– Under sommaren kom det
otroligt mycket besökare från Finland till Åland, och vi hoppas att de

kommer under Skördefesten också.
Förra året kom det också många
ålänningar som inte varit på skördefest förut. Jag tror folk längtat
efter något att göra.

Nya deltagare
Det är en hel del nya deltagare med
på årets skördefest, något som Anita Lundin är mycket glad över.
– Det visar verkligen att man
tror på Skördefesten.
Det finns nya deltagare både
bland de öppna gårdarna, restaurangerna, och Plåpp Åpp. De olika
deltagarna fungerar på lite olika
sätt.
– Alla öppna gårdar har öppet
fredag till lördag, och söndagen är
frivillig. Desamma gäller restaurangerna. Plåpp Åpp är tidsbundet.
De har under helgen öppet max
tio timmar, men får fördela de timmarna som de vill.
Anita Lundin tror att Plåpp Åppvarianten är ett bra sätt för nya
deltagare att vara med.
– Det kräver lite mindre och

kan vara en bra inkörsport.
Plåpp Åpp är också lite mer mixat
program, så det är bra tips att
hålla koll på dem. Till exempel är
Ålands fåravelsförening, Ålands
fiskevårdscentrum, och Lolo’s
Seaside café med som Plåpp Åppprogram.

Två äppelgårdar
Äpplet är på årets evenemang extra
mycket i fokus.
– Vi har med två äppelgårdar.
Utöver Lolo’s Seaside café är också
Öfvergårds äppelgård med. Äpplen
kommer finnas till försäljning lite
här och var – det brukar vara efterfrågat.
Sedan år 2019 har Skördefesten
haft ett inslag som heter Äppelrundan. De deltagande har olika smakportioner till försäljning som har
den gemensamma nämnaren att de
innehåller åländska äpplen.
– Skördefestens symbol är ett
äpple, och det känns kul att fokusera lite extra på det, säger Anita
Lundin.

Varuboden på Åland har flera
år i rad haft en kockskola för
barn. Varje år har skolan lyft fram
en viss ingrediens, och i år är det
äpplet.

Speciella omständigheter
Trots att Skördefesten hoppas på
ett stort antal besökare framhåller
Anita Lundin att man fortfarande
har coronapandemin i åtanke.
– Vi har uppmaningen att alla
ska hålla en högaffels avstånd från
varandra. Vi vet ännu inte exakt
hur restriktionerna kommer att
se ut då, men vi är förberedda och
kommer att ta hänsyn till det som
gäller.
Hon hoppas att alla besökare
respekterar rekommendationerna,
och stannar hemma om man är
krasslig.
För den som vill besöka Skördefesten men inte befinna sig bland
så mycket folk finns konceptet
Plock Åpp.
– På Ålands trädgårdshall kan
man plocka upp en låda med produkter utan att man behöver stiga
ur bilen. Det är ett bra alternativ
om man vill vara försiktig.

En uppskattad tradition
Skördefestens viktigaste fokus är

enligt Anita Lundin att lyfta fram
det åländska.
– Det är det kriteriet som vi sätter på deltagarna. Skördefestens
syfte är att öka försäljningen av
åländska produkter.
Hon tror att många också uppskattar den sociala aspekten av
evenemanget.
– Det är en hemvändarhelg för
många ålänningar som till exempel studerar på annan ort. Många
visar gärna upp Åland under den
här helgen, tar med sig vänner hit
och åker runt. Under dagen köper
man kanske produkter och sedan
samlas man kring en middag på
kvällen. Det är en tradition som
många har växt upp med och som
engagerar.
För den som i år ska besöka
Skördefesten för första gången
rekommenderar Anita Lundin att
ta vara på den diversitet som finns
bland deltagarna.
– Det charmiga är att det är
både stora och väldigt små gårdar
med. Besöker man Skördefesten
tycker jag att man ska mixa och
åka till både större och mindre ställen. Då får man en helhetskänsla
för vad den är.
Text: Tilda Lindén

Kunskapstest
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Facit: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8b, 9c, 10a, 11c, 12c, 13a, 14b, 15c, 16c, 17a, 18b, 19c, 20c, 21a, 22b, 23c, 24c, 25c, 26a, 27a, 28c, 29a, 30a
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Vad vet du om
skördetiden?
Hösten är tiden då allting som växt under hela
året äntligen kan skördas. Hur mycket vet du
om skördetiden, allmänt och på Åland?
Testa dina kunskaper i vårt quiz!
Text: Tilda Lindén

Kvinnofridslinjen

NAVIGATION
& EKOLOD
för alla behov

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

I lager hos oss!

En innovativ smörjmedelstillsats som
minskar friktion och slitage på ytor.
Blandning i motorolja är endast 3% av
totala oljemängden i en motor.

150 ml

37,20
500 ml

86,80
AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING
av motorer och reservdelar

1000 ml

148,80

Skarpansv. 20, Mariehamn • Vard. 8–17 • Tel. 12 990 • www.wemarin.com
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Kategori 1: Allmänt 7

1

Var har potatis sitt ursprung?
a) Afrika
b) Sydamerika
c) Asien

2

Vilket påstående om morötter är falskt?

a) Om man äter mycket kan huden
bli gulaaktig
b) Den ursprungliga varianten av
rotfrukten är lila
c) Man kan få bättre syn av dem

3

Vilken av dessa är inte en
äppelsort?
a) Jacqueline
b) Ingrid Marie
c) Discovery

4

Till vilken växtfamilj hör
tomat?
a) Potatisväxter
b) Gurkväxter
c) Sparrisväxter

5

Cirka hur mycket vatten
innehåller en gurka?
a) 89 procent
b) 96 procent
c) 73 procent

6

Hur länge tar det från sättning innan potatis kan
skördas?
a) Cirka sju veckor
b) Cirka tre månader
c) Cirka ett år

13

När började människan
med jordbruk?
a) Cirka 18 000 år sedan
b) Cirka 12 000 år sedan
c) Cirka 8000 år sedan

Ungefär hur många registrerade äppelsorter
finns det?
a) 7.500
b) 750
c) 75

8

Ungefär hur mycket
potatis äter en genomsnittlig finländare per år?
a) Cirka 200 kilo
b) Cirka 50 kilo
c) Cirka 15 kilo

14

a) Råg
b) Korn
c) Havre

9

Vilket av följande är
inte ett sädesslag?
a) Durra
b) Hirs
c) Bulgur

10

Kategori 2: Åland

15

När anordnades den
första Skördefesten på

Åland?
a) 1994
b) 2003
c) 1998

Vilket spannmål är
glutenfritt?

a) Havre
b) Vete
c) Råg

11

Vilket sädesslag odlas
mest i Finland?

16

När anordnas Skördefesten på Åland 2021?
a) 1-7 oktober
b) 5 september
c) 17-19 september

Vilken av följande är
årets grönsak i Fin-

land?
a) Aubergine
b) Zucchini
c) Pumpa

17

Ungefär hur mycket av
Finlands äpplen odlas
på Åland?
a) 70 procent
b) 35 procent
c) 50 procent

12

Vilket av följande
är inte ett trädgårdsredskap?
a) Jordfräs
b) Kantskärare
c) Skyffeljärn

18

Cirka hur många jordbrukare finns på Åland?

a) 300
b) 600
c) 1200

Förnya din dator med
att sätta ny SSD disk!
Både du n
och miljö!
vinner

Det gör datorn mycket snabbare!
Vi installerar även om Windows
och sparar dina filer!
Pris från

En av dessa grödor odlas i Finland endast på
Åland. Vilken?
a) Sparris
b) Päron
c) Schalottenlök

20

Open Water Brewery
är ett åländskt bryggeri. Vilken av följande är inte
en ölsort från dem?
a) Farmhouse
b) Old and bitter
c) Sunset IPA

21

a) Hirs
b) Havre
c) Vete

25

Havtorn är populära
på Åland. Hur gammal
brukar en havtornsbuske bli?
a) 70-90 år
b) 100-120 år
c) 30-50 år

26

Vilken krydda brukar
man smaksätta sviskonkräm med?
a) Kanel
b) Kardemumma
c) Vanilj

Under de senaste åren
har ett begrepp för
någon som främst äter lokalproducerad åländsk mat börjat
populariseras. Vilket?
a) Axgan
b) Ålännian
c) Ålandgan

27

22
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Vilket av följande bröd
är inte ursprungligen
åländskt?
a) Hemvete
b) Vörtbröd
c) Svartbröd
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Vad kallas vispad grädde med ett åländskt

Hur mycket av den
inhemska sparrisen
odlar på Åland?
a) Cirka 70 procent
b) Cirka 10 procent
c) Cirka 90 procent

29

Vilket av följande har
inte odlats på Åland?

30

Vilken typ av kor är
korna på Bolstaholms

a) Ananas
b) Vattenmelon
c) Chili

ord?
a) Molnsylt
b) Mjölkvisp
c) Snömos

24

Vad är Skördefesten
på Ålands logga?
a) Ett äpple
b) En potatis
c) En lök

Ålandspannkaka görs
traditionellt med gröt
av mannagryn. Vilket sädesslag
kommer mannagryn från?

gård?
a) Charolais
b) Texas Longhorn
c) Highland Cattle

en att avnjuta våra
Välkomm

sallader & hembakat fika
Nu serverar vi fräscha sallader och smarrigt hembakat fika. I vårt sortiment hittar du även pajer, smörgåsar och tårtor.
Vi lagar allt med äkta råvaror och ett ekologiskt tänk. Stort urval av gluten/laktosfritt, vegankost och raw food.

155€

Vi har även rekonditionerade
laptopar med bra prestanda
och förmånliga priser!
Välkommen in!

19

Vi haller oppet
1996

25 år

2021

Strandgatan 2, tel. 13 289

Mega Data är certifierade i Landskapsregeringens miljöprogram

(Mitt emot All-Tvätten)

Vard 10–16.30

Må-fr 10-16, lö 11-16
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Odling

Just nu 7 / 2021

I växthuset får hela familjen vara
med och hjälpa till. Från vänster Sara Johans med Agnes i
famnen, Fredrik Lundgren med
Walter i famnen och Elias.

Här odlas 
Familjen Johans-Lundgren är plantbiten
Till en början drev de enbart upp plantor till andra
odlare. Men efter hand har intresset för att prova på
nya grödor växt sig starkare.
Meloner visade sig bli en favorit.

Den vattenmelonsort
som familjen JohansLundgren odlar är
ljusröd i köttet.

Ute står regnet som spön i
backen och det är lite halvkyligt. Men inne i det 1.600
kvadratmeter stora växthuset i Pålsböle, Finström
är det varmt, uppemot 30
grader. En solig sommardag
klättrar termometern lätt
upp till 40 trots att vädringsluckorna är öppna.
Under våren driver Sara
Johans och Fredrik Lundgren
upp plantor till åländska grönsaksodlare, såväl konventionella
som ekologiska. Här finns bland
annat purjolök, sallad, kål och selleri. Arbetet börjar redan i mars.
– Det beror på hur man räknar, men
det blir runt en miljon plantor på en säsong, säger Fredrik Lundgren.
– En stor plantomgång till en odlare kan
vara 50.000 plantor, säger Sara Johans.
Plantorna kräver mycket tid och kärlek.
De ska vattnas en till två gånger per dag.

– Om en plantomgång torkar bort kan
man ha förstört flera veckors arbete, säger
Fredrik Lundgren.
Familjen hyr växthuset av Bengt Sarling.
Eftersom det egna huset finns i Jomala blir
det en hel del körande fram och tillbaka för
att ta hand om grödorna. Sommartid är de
i växthuset varje dag, barnen kallar det till
och med för hemma ibland.
– Barnen har sannerligen lika stor del i
det här som vi. De kämpar på och är alltid
glada och nöjda fastän de är så små. Vi jobbar ju alltid när vi är här, säger Sara Johans.

Melonerna en utmaning
Så hur kom melonerna in i bilden? Ja, hyr
man ett växthus vill man göra mesta möjliga
av det. Och eftersom det är så varmt därinne
kan man odla nästan vad som helst.
– Vi ville odla något som inte alla andra
har. Alla som börjar med odling blir bitna,
och man vill utmana sig själv och testa nya
saker.
Familjen började odla vattenmeloner

Odling

Just nu 7 / 2021
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Så här ser en alldeles nyskördad batat ut.

Så här ser en liten melon ut.

Man känner på doften om nätmelonerna är mogna.

Plantbiten

Familjen började odla vattenmeloner 2017.

Vem? Familjen Sara Johans
och
Fredrik Lundgren med barn
en
Elias, Walter och Agnes Lun
dgren.
Vad? Plantodling och melone
r. Men
experimenterar också med
andra
grödor.
Var? I ett 1.600 kvm stort väx
thus i
Pålsböle, Finström.
När? Säsongen startar i mar
s, och
börjar nu gå mot sitt slut.
Varför? För att när man en gån
g
börjat odla går det inte att slut
a.
Det finns alltid något nytt att
testa.

I den här lådan bor ett 80-tal humlor som pollinerar melonblommorna.

meloner i mängder
2019 – då satte de så många plantor att de
nästan drunknade i meloner. När Åland Just
Nu besöker växthuset en torsdag i slutet av
augusti börjar säsongen, som inleddes i början av månaden, gå mot sitt slut. De räknar
med att plocka 40 kilo nätmelon och 100 kilo
vattenmelon just i dag. Då har de inte skördat
sedan i söndags.
– Det blir nog mindre och mindre skörd
varje gång nu och snart kan vi skörda bara en
gång i veckan, säger Sara Johans.
Melonerna säljer de via Ålands trädgårdshall till de åländska butikerna. Efterfrågan
har i år inte varit lika stor som tidigare. Det
kan, säger Sara Johans, delvis bero på att
de höjde priset lite förra året. Åländsk melon
som odlas i begränsad upplaga i växthus
måste få kosta lite mer än spansk melon som
odlas på friland, resonerar de. Men tajmingen
i år har heller inte varit optimal.
– Vi borde ha varit tidigare i år. Melonerna
har en lång tillväxtperiod, och de var färdiga
först när värmeböljan var slut. Då tror jag att
folk hade ätit så mycket melon redan – och
tyvärr fanns det inte åländska, säger Sara Johans och tillägger:
– Vi kanske visar upp oss på Skördefesten.

Humlorna pollinerar
Vattenmelonerna är ljusare röda i färgen än
man kanske är van vid, å andra sidan smakar de mer.
– Barnen äter så mycket de får!

Bäst smakar de, enligt Sara Johans, när
de är lite undermogna. Bland annat på doften
kan man avgöra om en melon är mogen.
För att det alls ska bli några meloner ska
melonblommorna pollineras. Humlor är de
pollinerare som fungerar bäst i växthus,
eftersom de överlever att krocka i plasten.
Familjen har köpt in 80 humlor som bor i en
låda bland melonerna i växthuset. Första natten när humlorna anlände var växthuset helt
stängt så att humlorna skulle veta att det här
nu var deras hem. Inne i lådan finns sockerlösning som gör att de återvänder dit.
– Det finns exit och entrance, de flyger in
i ett hål och ut ur ett annat, säger Fredrik
Lundgren.

Nytt med sötpotatis
I det stora växthuset odlar familjen även
många andra grödor för eget bruk, så som
chili, gurka, paprika, physalis, grönkål, bönor
och citrongräs. Bland annat. Nytt för i år är
batat, eller sötpotatis. Om det lyckas väl kan
batatodlingen bli kommersiell framöver.
Idéer finns det gott om.
– Fredrik har många idéer och jag säger
stopp, säger Sara Johans och skrattar.
Familjen funderar också på att bygga ett
eget växthus för att slippa pendla till Pålsböle.
– Inte kommer vi att sluta odla i alla fall. Vi
är bitna!
Text: Sandra Widing
Foto: Daniel Eriksson

När Åland Just Nu hälsar på börjar skördetiden för melonerna att gå mot sitt slut.
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Special!
199€

219€

(299,-)

18V • DHR242Z
• utan batteri och laddare

(289,-)

CIRKELSÅG

18V • DSS610Z
• utan batteri och laddare

199€

(329,-)

MUTTERDRAGARE

BORRHAMMARE

159€

149€

(229,-)

BORRSKRUVDRAGARE

18V • DDF484Z
• utan batteri och laddare

18V • DTW300Z
• utan batteri och laddare

159€

(299,-)

(229,-)

FootStop
Service

VINKELSLIP

TIGERSÅG

18V • DGA505Z
• utan batteri och laddare
Gör

18V • DJR187Z
• utan batteri och laddare

det lättare
prova ut skor och
som funkar jus
dina fötter.

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

Att satsa på rät
med rätt utpro
sulor är en inves
för framtide

DE TUFFASTE
ARBETSKLÄDERNA
PÅ MARKNADEN

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

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net, mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13
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MIDDAGSRÄDDAREN
– varma mackor 2.0
När jag var liten var varma mackor något man åt när
ingen orkade laga mat, och när pizza kändes för omständligt.
Så är det fortfarande, och det är fortfarande lika gott!
Men varma mackor behöver inte bara vara något man slänger ihop på tio sekunder.
Den här mackan med svamp är en fullvärdig middag, så ta dig ut i skogen och passa på att laga den nu när hösten och
svampen är här.
Text, recept och foto: Staffan Lund

Grundrecept av Jonas Lagerström

Lyxiga mackor med svamp, tryffel, körsbärstomater, lök och parmesanmajonnäs 4 stycken
8 skivor formbröd
3 silverlökar
cirka 200 gram blandsvamp
200 gram vispgrädde
ett par stänk tryffelolja
1 citron
70 gram finriven parmesanost
2 bananschalottenlökar
500 gram körsbärstomater, gärna i
olika färger
150 gram smör
färska örter till garnering
Parmesanmajonnäs
2 äggulor
2 dl rapsolja
1 msk dijonsenap
1 msk vitvinsvinäger
30 gram finriven parmesanost
2 msk hackad gräslök
salt och vitpeppar

Skala och strimla silverlöken tunt.
Stek svampen torr och stek sedan i
smör.
Tillsätt lök och stek med en kort stund.
Häll i grädde och låt koka ihop.
Smaka av med salt, tryffelolja och citron.
Rör ned riven ost.
Fördela stuvningen på hälften av bröden. Lägg på resten av brödet som lock.
Lägg mackorna under press i kylen så
de sätter sig ordentligt.
Skala och skär schalottenlöken tunt och lägg i
iskallt vatten. Låt
rinna av väl före
servering.
Skär tomaterna i
lagom tjocka skivor.

Stek mackorna i smör på båda sidor.
Lägg upp på tallrik och toppa med majonnäs, tomater, schalottenlök och örter.
Ringla över tryffelolja
och servera.

Blanda äggulor, senap, salt och
peppar.
Tillsätt oljan under vispning.
Häll i en skvätt vitvinsvinäger och smaka av.
Blanda ner gräslök och parmesanost och låt gärna stå
en stund.
Smaka av med salt och peppar.

CROQUE MONSIEUR 4 stycken
En enkel, fransk klassiker. I originalet görs den med
tomatskivor och utan dragon, men färska fikon och
dragon funkar klockrent ihop med skinkan, senapen
och den lagrade osten.
4 rejäla skivor gott surdegsbröd
smör
4 tsk dijonsenap
8 skivor rökt skinka
4 färska fikon
1 tsk torkad dragon
en god, lagrad ost
Sätt ugnen på 225 grader.
Bred smör och senap på brödet.
Lägg på skinka, fikon, dragon och ost.
Gratinera i mitten av ugnen tills smörgåsarna har fin
färg, det tar cirka 10-15 minuter.

BLT 4 stycken, eller 2 dubbla
B står för bacon, L står för “lettuce”,
alltså sallad, och T står för tomat.
Serveras med fördel som dubbelsandwich.
4
4
2
8

skivor formbröd
salladsblad
skivade tomater
skivor bacon

Stek bacon och låt rinna av på hushållspapper.
Rosta brödet. Bred på ett tunt lager
smör.
Lägg på sallad, baconskivor och tomat. Klart.

TUNA MELT 4 stycken
En klar favorit. Grillas med fördel i smör
gåsgrill i stället
för stekpanna.
2 burkar tonfisk i olja
2 salladslökar
5 msk majonnäs (recept
finns i huvudreceptet)
2 msk hackad ättiksgurka
8 skivor cheddarost eller
annan lagrad ost
8 skivor gott bröd
smör och olja till stekning
salt och peppar
Skiva salladslöken och
finhacka ättiksgurkan.
Häll av oljan ur tonfiskburkarna och blanda ton-

fisk, salladslök, majonnäs
och gurkhack. Smaka av
med salt och peppar.
Lägg en skiva ost på
brödet, lägg på tonfiskröra,
och lägg på ytterligare en
skiva ost. Locket på.
Värm oljan i en stekpanna, tryck ihop mackan
lite och lägg den i pannan,
eller grilla i smörgåsgrill.
Stek gyllenbrun, vänd
och stek andra sidan.

Just nu 7 / 2021
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ALLA SKA HA RÅD
MED LITE LYX.

SITTER DU PÅ TERRASSEN MED FILTEN OCH
VÄGRAR SE SLUTET PÅ SOMMAREN?

ETT UTERUM

förlänger säsongen

NU SKA NYINKÖPTA TRÄDGÅRDSMÖBLER, GRÄSKLIPPAREN OCH
KANSKE RÖJSÅGEN TAS IN.

Har du platsbekymmer? Få
ordning på grejerna, vi har

FÖRRÅD

SPARA PENGAR MED
60 MM TJOCKA PORTAR!

GARAGEPORT

Dags att byta
till kommande vintern! Vi har även kompletta garagekit

HADE DU HÖG ELRÄKNING
FÖRRA VINTERN?

Dags att byta

FÖNSTER
Vi har alla modeller för dig och
erbjuder även proffsig montering!

Norrängsstigen 3, Jomala, Sviby Tel. +358 40 1649 100
info@tradeit.ax • www.tradeit.ax

G L A S VÄ G G A R

G L A S FA S A D E R

G L A S TA K

FÖNSTER

DÖRRAR

BALKONGRÄCKEN

INGLASNING
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PR ByggnadsMaterial Ab

BYTA GARAGEPORT?

FÖRMÅNLIGA ATT
SKAFFA OCH ANVÄNDA

KAMPANJ JUST NU:

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

DÄCK FRÅN KUMHO, CORDIANT
OCH ANDRA MÄRKEN
ÄVEN BILSERVICE

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

✔ Måttanpassad efter dina behov
✔ Kullager som standard
✔ Kan fås i vilken RAL kulör du önskar
✔ 10 års garanti på portbladen
Alla
✔ CE godkänd

VÅRA 5 MODELLER
finns i flera färger, utföranden och
storlekar, även med fönster.

storlekar
finns
tillgängliga

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

pr@aland.net

Varmt året runt!
260,-

Kero
fotogenvärmare
2,2 kW

169,-

2.150,☎ 13 720

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

gas, 12 kW

Pris inkl.
montering från:

Vikingagränd 1B
Mariehamn

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

Terassvärmare

IZOLINE

Smala paneler
& ribbmönster

Du vet väl att vi även gör

vanliga
elinstallationer.
Ring eller mejla
för offert!

VÄRMEPUMPAR

Vi har även LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

Värmer ni upp ert hus MED DIREKTEL?
SPARA PÅ ERA VÄRMEKOSTNADER OCH ALL HUSHÅLLSEL

med ett el-solpanelsystem.

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

Grå aluminium RAL 9007, Antracitgrå RAL 7016,
Metallgrå DB703.
Just nu 7 / 2021

PRIS FRÅN

1.450,-

Våra garageportar kännetecknas av kvalitet, stil och säkerhet

Takskjutport
Superior
Den rätta lösningen för
perfektionister

Crawfords takskjutport Superior imponerar med allra bästa säkerhet och stabilitet. De många modellerna, färgerna och ytkonfigurationerna toppas med ett imponerande urval av tillbehör så att
du kan skräddarsy din garageskjutport. Varje detalj är anpassad
till Nordiskt klimat och byggteknik.

Crawford Superior ger dig allt du kan önska. Överlägsen
upplevelse med bättre säkerhet under drift, större komfort
och bättre inbrottsskydd.
• Maximalt skydd mot skada med dolda remskivor, skenor,
fjäderspänning och internt kablage.
• Den ventilerade golvtätningen förhindrar fuktig luft och
mögeltillväxt i ditt garage.
• Optimalt inbrottsskydd, certifierat enligt NEN 5096,
skyddsklass SKG 2.
7 standardfärger med ytfinish • 5 modellvarianter • 3 ytfinishar

Vi har lång erfarenhet inom branschen och har därför känsla för både kvalitet, stil och säkerhet. Allt
som du behöver och vill ha när du införskaffar en ny garageport hittar du hos oss. En garageport
som inte bara är en garageport, utan en del av ditt hus. Ett garage ska inte sticka ut, det ska
vara en naturlig del av ditt hus. Därför har vi många olika modeller och utföranden att välja bland.
Allt för att du ska hitta det som lämpar sig allra bäst för just dig. Kundkontakt är mycket viktigt för
oss och vi kan hjälpa dig att välja den perfekta garageporten. Självklart erbjuder vi även hjälp med
monteringen av din port.

Vi tar alltid hand om service, reparationer och garantiåtaganden
av det som vi säljer och monterar.

SERVICE FÖR DIG

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

Prisex.
0, 9liter

SANDBERG
TAPETER
hittar du
hos oss!

IDEO PRO 33
VINYLGOLV

32 €
HELMI 10 MÖBELFÄRG
Helmatt, kvalitativ och bevisat säker möbelfärg med
många användningsområden. Den är M1-klassad och
Svanenmärkt, vilket visar att
produkten ur miljösynpunkt
är bland de allra bästa

Vinylgolv är mjuka och
sköna att gå på och
lämpar sig utmärkt för
nästan alla hemmets rum.

IDEO PRO 33

27,90
/m2

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

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!
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Evenemang

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

SEPTEMBER

BARN / UNGA / SPORT

BARN / UNGA

Superlördag i City: Bilar i City Tävlingar
och senaste bilmodellerna på Torggatan. Kl. 10-15.

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

BARN / UNGA / SPORT

GUIDNING / RUNDTUR

Superlördag i City: Barnens dag Ponnyridning, skattjakt, sång och dans på
Torggatan. Kl. 10-15.

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

MARKNAD / LOPPIS

Superlördag i City: Höstmarknad på
Torget i Mariehamn Allt från hantverk till
livsmedel. Kl. 11-15.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Räkkryssning med Sunnan II Räkkryssning på kvällen kl. 18.15-22.30. Se
Sunnan.ax

KROG / NÖJE / MAT

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så mycket
mer än oxfilé och serverar fyra varianter av djuret som en liten buffé. Kl.
16.30.

MUSIK

Konsert: Caroline Furbacken på Bio Savoys scen Konserten streamas också
på NIPÅs facebook sida och livesänds
på IP-TV kanal 65. Kl. 20.

KROG / NÖJE

KROG / NÖJE / MUSIK

Show: Jonas Gardell - Queen of F*cking
Everything - SOLO på Alandica kl. 19.

Trubadurunderhållning med Micke
Brockman på Park Kl. 21-00.

SPORT

Cykellopp: Åland Runt på Cykel 2021
Mer info på Alandrunt.com
BARN / UNGA

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

Streetrace Ålands Motorklubb ordnar
Streetrace på nya Godbyvägen i
Björsby och Gölby byar. Se Ålands
Motorklubb på Facebook för mer info.
MAT

Brunch på Åland Distillery Se Åland
Distillery på Facebook. Dukningar kl.
10 och kl 12.
KONST / UTFÄRD / UTFLYKT

Konstrundan 2021 En unik möjlighet
att träffa åländska konstnärer i deras
arbetsmiljö. Se Konstrundan.fi

Göran Stenius, vd för företaget
Audiotrade Åland som arrangerar
evenemanget Spirit of the 70’s på
Alandica den 25 september.
Vad är spirit of the 70’s?
– Det är en rockshow med 70-talsmusik där vi har
satsat fullt ut. Vi vill höja ribban och har jobbat
mycket med teknik som ljud och ljus. Jag tror inte
att man har sett något liknande på Åland tidigare.
Jag har jobbat med evenemang i trettio år och vill
nu höja ribban. Vi vill fortsätta med det här konceptet och om det är möjligt komma utomlands.
Varför valde ni 70-tals musik?
– Det är musik som ligger mig väldigt varmt om
hjärtat. Det finns väldigt mycket låtar som passar
den konstellationen vi har, med trummor, bas och
gitarrer. Musiken passar oss alla väldigt bra, även

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

KONST / UTFÄRD / UTFLYKT

Konstrundan 2021 En unik möjlighet
att träffa åländska konstnärer i deras
arbetsmiljö. Se Konstrundan.fi
SPORT

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

de yngre i banden. Vi har med ett väldigt brett register med allt ifrån ABBA till AC/DC.
Vad har du för förväntningar inför showen?
–Det är svårt att säga. Vi har jobbat med massor
av produktioner och gjort mycket på Alandica, så
vi vet ganska bra vad vi ger oss in på. Biljettförsäljningen ser bra ut redan nu.
Har du själv något favorit 70-talsband?
– Det finns jättemycket bra musik. Vi har med
mycket av mina egna favoriter i showen, som till
exempel Queen.
Vad ska du göra i höst utöver det här evenemanget?
– Vi har mycket olika grejer som vi ska göra på
Alandica med Audiotrade. Vi har klarat oss rätt bra
under krisen och framtiden ser bra ut. Sedan försöker man ju planera för framtiden – om det är möjligt skulle jag gärna resa någonstans under hösten.
Text: Tilda Lindén

Musik och föreläsning: Vi minns
Mariehamn på Uno Godenhjelms tid,
1880-talet Ralf Svenblad berättar om
och visar bilder ur sin bok "När staden
var ung" i Mariehamnsmuseet. Elina
och Herrorkestern medverkar. Kl. 14.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Micke
Brockman på Park Kl. 21-00.

söndag 5
SPORT

Cykellopp: Åland Runt på Cykel 2021
Mer info på Alandrunt.com
BARN / UNGA

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

Streetrace Ålands Motorklubb ordnar
Streetrace på nya Godbyvägen i
Björsby och Gölby byar. Se Ålands
Motorklubb på Facebook för mer info.

DIGITALT EVENEMANG / FÖRELÄSNING

Virtuell föreläsning: Framtidens klövviltstammar - förvaltning och utmaningar Jaktens dag firas virtuellt med
föreläsningar med Tomas Landers
och Jesper Einarsson. Moderator är
Robin Juslin. Länk via Ålands jaktoch fiskemuseum på webben och
Faceboook. Kl. 19-21

tisdag 7
BARN / UNGA

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

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så
mycket mer än oxfilé och serverar
fyra varianter av djuret som en liten
buffé. Kl. 16.30.

BARN / UNGA

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

Opera: The Beggar's Opera på Kastelholms slott. På scenen ett trettiotal
sångare med Leonard Brändström i
huvudrollen som den äventyrlige och
amorösa bedragaren Macheath. Se
Belcanto.ax för mer info.

BARN / UNGA

KROG / NÖJE / MAT

BARN / UNGA / SPORT

KULTUR / SPORT

FÖRELÄSNING / MUSIK

söndag 12

BARN / UNGA

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

BARN / UNGA

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så
mycket mer än oxfilé och serverar
fyra varianter av djuret som en liten
buffé. Kl. 16.30.

Trubadurunderhållning med Peter Nordlund på Park Kl. 21-00.

BARN / UNGA

BARN / UNGA / SPORT

KROG / NÖJE / MAT

KROG / NÖJE / MUSIK

måndag 13

måndag 6
Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet dagligen klockan 1015. Kaninerna matas cirka 13-15.

Opera: The Beggar's Opera på Kastelholms slott. På scenen ett trettiotal
sångare med Leonard Brändström i
huvudrollen som den äventyrlige och
amorösa bedragaren Macheath. Se
Belcanto.ax för mer info.

fredag 10

Boksläpp: Gerd Karin Nordlunds trilogi
om Majken Berg I stadsbiblioteket
kl.12.00-13.30.
NORDENloppet – ett motionsevenemang
för hela familjen Motionslopp för hela
familjen med tipsrunda. Start och mål:
Lilla Holmens entré. Gå, jogga eller
spring 2,5 eller 5 km. Starttid: 13-14.
Se www.norden.ax på Facebook.

MUSIK / TEATER

onsdag 8

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så mycket
mer än oxfilé och serverar fyra varianter av djuret som en liten buffé. Kl.
16.30.

FÖRELÄSNING / LITTERATUR

Fler evenemang på www.aland.com

Brunch på Åland Distillery Se Åland
Distillery på Facebook. Dukningar kl.
10 och kl 12.

fredag 3

lördag 4

Just nu 7 / 2021

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

Esplanaden 130 år Seminarium i
Ålands sjöfartsmuseum med Nann
Sjöström, Vilhelm Helander, Gretel
Hemgård och Teppo Suoranta. Kl.
18-21.

torsdag 9
BARN / UNGA

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

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så mycket
mer än oxfilé och serverar fyra varianter av djuret som en liten buffé. Kl.
16.30.
KONST

Vernissage: Förändringar vid Nordens
Kuster 11 konstnärer och forskare
som presenterar en mängd olika
kreativa uttryck om de förändringar
många upplever runt Nordens kuster
vid Galleri NIPÅ. Kl. 17.

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

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

Åland SwimRun 2021 Simtävling i skärgården: 51 km, 15 km, 9,5 km eller
4,5 km. Se Swimrun.ax

tisdag 14

GUIDNING / RUNDTUR

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

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

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så mycket
mer än oxfilé och serverar fyra varianter av djuret som en liten buffé. Kl.
16.30.
MUSIK / TEATER

Opera: The Beggar's Opera på Kastelholms slott. På scenen ett trettiotal
sångare med Leonard Brändström i
huvudrollen som den äventyrlige och
amorösa bedragaren Macheath. Se
Belcanto.ax för mer info.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Peter Nordlund på Park Kl. 21-00.

lördag 11
BARN / UNGA

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

Åland SwimRun 2021 Simtävling i skärgården: 51 km, 15 km, 9,5 km eller
4,5 km. Se Swimrun.ax
MAT

BARN / UNGA

KROG / NÖJE / MAT

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så mycket
mer än oxfilé och serverar fyra varianter av djuret som en liten buffé. Kl.
16.30.

onsdag 15
BARN / UNGA

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

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så mycket
mer än oxfilé och serverar fyra varianter av djuret som en liten buffé. Kl.
16.30.

torsdag 16
BARN / UNGA

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

Från mule till svans i Smakbyn Enligt
Smakbyn består en oxe av så mycket
mer än oxfilé och serverar fyra vari-

Evenemang

Just nu 7 / 2021
Fler evenemang på www.aland.com

anter av djuret som en liten
buffé. Kl. 16.30.

fredag 17
BARN / UNGA

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.
MARKNAD / LOPPIS

Skördefesten på Åland 2021
Besök öppna gårdar och
restauranger. Detaljerat
program med karta finns på
Skordefest.ax.
KROG / NÖJE / MAT

Skördefest i Smakbyn Fika,
besök Karamelleriet och
gårdsbutiken, smaka på skördefestbuffén. Kl. 16.30.
MUSIK / TEATER

Opera: The Beggar's Opera på
Kastelholms slott. På scenen
ett trettiotal sångare med Leonard Brändström i huvudrollen
som den äventyrlige och amorösa bedragaren Macheath.
Se Belcanto.ax för mer info.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Räkkryssning med Sunnan II
Räkkryssning på kvällen kl.
18.15-22.30. Se Sunnan.ax
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Kire Ljung på Park Kl. 21-00.

lördag 18
BARN / UNGA

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

Skördefest på Åland Distillery Följ med på en Distillery Tour vid Åland Distillery.
Valfri smakprovning efteråt.
Svenska: 12 och 16. Finska:
13 och 17. Engelska: 15.
MARKNAD / LOPPIS

Skördefesten på Åland 2021
Besök öppna gårdar och
restauranger. Detaljerat
program med karta finns på
Skordefest.ax.
KROG / NÖJE / MAT

Skördefest i Smakbyn Fika,
besök Karamelleriet och
gårdsbutiken, smaka på skördefestbuffén. Kl. 16.30.
MUSIK / TEATER

Opera: The Beggar's Opera på
Kastelholms slott. På scenen
ett trettiotal sångare med Leonard Brändström i huvudrollen
som den äventyrlige och amorösa bedragaren Macheath.
Se Belcanto.ax för mer info.
MUSIK

Konsert: Albin Lee Meldau Soul
möter folkmusik i Alandica.
Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Kire Ljung på Park Kl. 21-00.

söndag 19
BARN / UNGA

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

MARKNAD / LOPPIS

Skördefesten på Åland 2021
Besök öppna gårdar och
restauranger. Detaljerat
program med karta finns på
Skordefest.ax.

måndag 20
BARN / UNGA

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

bedöms grupp 5,8,9,10 (även
valpar 7-9 månader) Bedömningen startar kl 9.00. Junior
Handler-tävling och BIS-junior
båda dagar. På söndagen
ÅKD:s distriktsmästerskap
samt deltävling för FM i junior
Handling.
MAT

Brunch på Åland Distillery Se
Åland Distillery på Facebook.
Dukningar kl. 10 och kl 12.
BARN / UNGA / SPORT

tisdag 21

Välgörenhetslopp Carlsro
Cancer Run på Föglö 5 km,
10 km och 1 km knattelopp i
Degerby. Anmälan på Carlsro.
com. Kl. 12-14.

BARN / UNGA

KROG / NÖJE / MAT

KULTUR / MUSIK

KULTUR / UTFÄRD / UTFLYKT

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen
klockan 10-15. Kaninerna
matas cirka 13-15.
Jubileumskonsert med
Vladimir Shafranov: Åland och
jazzen fyller 100 år Konsert i
Mariehamnsmuseet där den
åländske pianisten Vladimir
Shafranov spelar musik från
jazzens allra första år. Kl. 19.

onsdag 22
BARN / UNGA

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

torsdag 23
BARN / UNGA

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

Asiatisk helg i Smakbyn Buffé
till bordet med smaker från
öst av lokala råvaror och
Smakbyns egen touch.
Esplanaden i höstljus
Stadsvandring med Gunda
Åbonde-Wickström och
Jerker Örjans. Samling vid St
Görans kyrka kl. 18.
MUSIK

Rockshow: Spirit of the 70´s på
Alandica En helkväll kantad
av nostalgi med musik av
70-talets giganter. Kl. 19.
SPORT

Ålandstravet: Trav med V65
Travtävling på travbanan i
Mariehamn. Kl. 19.30.
KROG / NÖJE / MAT

Stand-Up Show: Singelolycka
på Tinder med Matts Stenlund
Supé från kl. 18 i Brasserie
Ångbåtsbryggan. Show kl.
21-21.45.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Malin Artz på Park Kl. 21-00.

fredag 24

söndag 26

BARN / UNGA

BARN / UNGA

GUIDNING / RUNDTUR

SPORT

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen
klockan 10-15. Kaninerna
matas cirka 13-15.
Rundvandring i Ålands lagting
på fredagar Självstyrelsens
och demilitariseringens bakgrund och nutid. Filmvisning.
Kl. 10-ca 11.30.
KROG / NÖJE / MAT

Asiatisk helg i Smakbyn Buffé
till bordet med smaker från
öst av lokala råvaror och
Smakbyns egen touch.
KROG / NÖJE / MAT

Stand-Up Show: Singelolycka
på Tinder med Matts Stenlund
Supé från kl. 18 i Brasserie
Ångbåtsbryggan. Show kl.
21-21.45.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Malin Artz på Park Kl. 21-00.

lördag 25
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.

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen
klockan 10-15. Kaninerna
matas cirka 13-15.
DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.ax för
mer info om dagens tävling.
ÖVRIGT

International Dog Show 2021 i
Eckerö Lördag 26 september
bedöms grupp 1,2,3,4,6,7
(även valpar 7-9 månader).
Söndag 27 september
bedöms grupp 5,8,9,10 (även
valpar 7-9 månader) Bedömningen startar kl 9.00. Junior
Handler-tävling och BIS-junior
båda dagar. På söndagen
ÅKD:s distriktsmästerskap
samt deltävling för FM i junior
Handling.
SPORT

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

måndag 27
BARN / UNGA

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

ÖVRIGT

International Dog Show 2021 i
Eckerö Lördag 26 september
bedöms grupp 1,2,3,4,6,7
(även valpar 7-9 månader).
Söndag 27 september

NU VILL
VI FLYGA
HÖGT!

Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag

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!

#fusion

25

26

Evenemang

SEPTEMBER

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

BARN / UNGA

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

KROG / NÖJE / MUSIK

BARN / UNGA

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

onsdag 29

Trubadurunderhållning med
Richard “Räven” Holmgren på
Park Kl. 21-00.

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Johnny Sörman på Park Kl.
21-00.

söndag 3
BARN / UNGA

BARN / UNGA

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

torsdag 30
BARN / UNGA

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

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

söndag 17
BARN / UNGA

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

BARN / UNGA / ÖVRIGT

Hackathon: Silicon Islands
by Kodarklubben Tävling
för ungdomar där lagen
designar, kodar och skapar
prototyper för sina lösningar.
Se Kodarklubben.ax för mer
info.

GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Spetälskekolonin på Gloskär i Kulturhistoriska Ett hurdant öde
mötte den stackaren, som
blev smittad med spetälska, i
Föglö skärgård på 1600-talet? Museiguiden Geir Henriksen berättar. Kl. 14.

måndag 4
BARN / UNGA

OKTOBER

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

fredag 1
BARN / UNGA

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.
KONST

100 minuter om havet En
uteprojicering av ett 100
minuters videoverk om havet
av mediakonstnären Rita
Jokiranta, med inslag av live
musik framförd av musikgruppen Ulvens döttrar;
visas på Eckerö Post-och
tullhus fasad mot innergården.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Richard “Räven” Holmgren på
Park Kl. 21-00.

lördag 2
BARN / UNGA

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

Hackathon: Silicon Islands
by Kodarklubben Tävling
för ungdomar där lagen
designar, kodar och skapar

tisdag 5

Musikalen Grease spelas på teater Alandica den 15 oktober. 

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

BARN / UNGA

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

onsdag 6

Modevisning och middag
med tema Cirkulation Irina
Fizun och Matilda Karlström
presenterar ett antal olika
klädesplagg där fokus ligger
på att det bästa nya är det
nya gamla på Kvarter 5.
GUIDNING / RUNDTUR

BARN / UNGA

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

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

Trubadurunderhållning med
Peppe Ekberg på Park Kl.
21-00.

torsdag 7
BARN / UNGA

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

Monolog: Återbesök i framtiden – om Hanna Rönnberg
Maria Mäntylä i rollen som
Hanna Rönnberg. Premiär kl.
19. Se Önningebymuseet på
Facebook för fler föreställningar.

fredag 8

lördag 9
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.
KROG / NÖJE / MUSIK

BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen

Trubadurunderhållning med
Peppe Ekberg på Park Kl.
21-00.

Foto: Hülya Tokur-Ehres

söndag 10

onsdag 13

BARN / UNGA

BARN / UNGA

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

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.

torsdag 14

31,90

32,90

24,90

Mån–fre 10–20, lör 10–17, sön 11–16

28,90

tisdag 19
BARN / UNGA

onsdag 20

BARN / UNGA

BARN / UNGA

måndag 11

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

BARN / UNGA

GUIDNING / RUNDTUR

torsdag 21

Temaguidning i Kulturhistoriska: Från kloka gummor
till apotek Medicineringens historia har sett olika
uppfattningar om människokroppens hälsa.
Hanna Leppälä berättar om
museiapoteket. Kl. 14.

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

tisdag 12
BARN / UNGA

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

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

Musikalen Grease på Alandica
Teater Alandica presenterar Jim Jacobs och Warren
Caseys klassiska musikal. Kl.
18.30.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Johnny Sörman på Park Kl.
21-00.

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

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

fredag 22
BARN / UNGA

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

gym & sim

Öppet hus i gymmet 4.9, 10-16
31,90

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

fredag 15

GUIDNING / RUNDTUR

Pris för 3 månader
130€ vuxen, 100€ stud/pens

24,90

BARN / UNGA

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

KOMBIKORT

28,90

måndag 18

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

BARN / UNGA

Nyhet!

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

Fler evenemang på www.aland.com

lördag 16

prototyper för sina lösningar.
Se Kodarklubben.ax för mer
info.

tisdag 28
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10.00-13.00 finns legitimerade fysioterapeuten
Anna Holm på plats och ger goda råd om hur du
kan använda maskiner och redskap. Fri entré.

www.idrottscenter.com

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

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

Konsert: RKDIA i Alandica
Power-house duo som
spelar elektronisk, drömsk
pop och en improviserad
beatmusik kl. 20.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Jonas Ericsson på Park Kl.
21-00.
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LÖRDAGSÖPPET

09–14

Fyrhjulingar från världskända
Segway Powersports i lager!

SNARLER AT6 L EPS STANDARD T3B

6.590,-

VILLAIN SSV

PÅ KOMMANDE!

Pris från endast

FUGLEMAN UTV

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

28

Sevärt

Just nu 7 / 2021

De senaste uppdateringarna
hittar du på aland.com

Almas hantverk och galleri, Sottunga:
Almagruppen ställer ut hantverk, konst och
målningar. Öppet enl ök.
Bomärket, Ovanåker Saltvik: Ålands största
samling av bomärkta föremål. Öppet enl ök, tel 0400450004.
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
ställer 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 även på turistinformationen Visit Åland 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.
Föglö bibliotek: Ålands emigrantinstitut visar ”Åland
100: Föglö export: Svågrarna Haddon och Warner”.
Öppet under bibliotekets öppettider (se www.foglo.
ax för öppettiderna). Visas till 30.8.
September – (en)tangled (in)trasslad, fotografier av
Cecilia von Weymarn.
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. Lördagar kl 12-14 är konstnären
på plats.
Galleri Nipå, Storagatan 9, Mariehamn:
Torsdagar kl. 17-20, lördagar kl. 12-15.
9.9-21.10 – Förändringar vid Nordens kuster, där
elva konstnärer och forskare presenterar en mängd
olika kreativa uttryck om de förändringar som många
upplever runt Nordens kuster.
9.11-2.12 – ”Nordisk åländska”, åländska ord och
uttryck.
Galleriet, Torggatan 15: Ilse Bergs textilutställning
”Orange” visas på andra våningen till den 28.8. Den
1-29.9 presenterar Kerstin Wahlbeck visar sin batik i
utställningen ”Siden, sammet ...”. Vernissage 2.9 kl.
17-18.30.
Galleri Skarpans, Kvarnbo, Saltvik: Utställningen
”Women Trees” av Tiina Tahvanainen visas till 28.8.
Utställningen består av fotografier på kvinnor och
träd.
Geta bibliotek: Utställningen ”Kaos söker ordning”,
prints av Tia Itkonen. Utställningen går att se under
bibliotekets öppettider tis 16-20 och tors 13-17
fram till den 16.9. Utställningen finns i skolans foajé.
Utställningen ”Amerikahus” finns fortsättningsvis kvar
i bibliotekets kulturhörna.
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: Tis 31.8 är det vernissage för
”Jag lever än – livet som jag minns det”. Fotografier
av Marcs Boman, konstinstallation av Eva Maria
Mansnerus med arbetsgrupp Grete Sneltvedt med
flera. Utställningen visas sedan till den 28.9. Öppet
må-tor kl 8-20, fre kl 8-15.
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 ny för i år. Museet innehar en
stor nautisk boksamling samt ett ritningsarkiv.
Övriga tider ring 0457 3828459 eller 018-47626.
Mariehamnsmuseet med miniatyrstaden: Under
hösten är museet öppet för besökare alla lördagar
kl 14-16, en gång i månaden med program. Den
4.9 berättar Ralf Svenblad om Mariehamn på Uno
Godenhjelms tid. Från den 22.9 är museet öppet
även onsdagar den andra och fjärde onsdagen
i månaden kl 14-16. Sommarutställningen

”Esplanaden 130 år visas i galleriet under hela
september och oktober.
Medis: Elevernas vårsalong kan ses på adressen
www.medisvarsalong.ax.
Saltviks bibliotek: Den 30.8-23.9 visas broderade
dukar i olika tekniker. Öppet månd och tors 17.30-20
samt tis och ons 8.30-14.
Sjöboden Sandskär i gästhamnen i Sottunga:
Konsthantverk av Alma-gruppen. Öppet ons, fre och
sö kl 15–20.
Sjökvarteret: Hantverk, skuthamn och sjöviste
öppet året om. Skepps- och båtbyggerimuseum,
motormuseum.
Skeppargården Pellas, Lemland: Museum i
1800-tals skeppargård, visas som ett hem från
bondeseglationens tid. Fotutställning i Vindsgalleriet
med Pamela Erikssons fotografier från fyrmastbarken
Herzogin Cecilie 1934–1936. Öppet till 29.8 tis–sö kl
11–16.
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 50-tal. Biblioteket är
öppet må och to kl 17.30-20.30, samt tis kl 10-16.
Visas till 16.9.

Alla verktyg. Alla jobb.
Ett batteri.

Smakbyn: ”Vad vi ser så blir vi”, målningar av Katia
Fell.
Telemuseet på Vårdö, Vargata: Teleinformation
på svenska, finska och engelska. Öppet alla dagar,
dygnet runt. Telefonkiosken har belysning så det går
bra att besöka även på kvällen.
Vårdö bibliotek: ”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: En ny utställning visas till den 28.8, ”Trofé
2021- åländska medaljtrofeer”. ”Jaktpass”, fotografier
av Taina Dalberg visas till 28.8. Johan Karlsson visar
djurskulpturer. Basutställning om jakt, fiske och natur.
Öppet måndag-lördag kl 10-17.
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.

3114BA

BATTERIPAKET
20V 2,0 & 4,0AH
Batteri + Laddare

89,90

Borstlösa verktyg med 5 års garanti!

3060CA
Borrskruvdragare

94,90

3280CA
Mutterdragare

119,90

Miniutställningen ”Marinarkeologin avslöjar havets
hemligheter” visas till 30.9.
Ålands landskapsarkiv: Miniutställningar om
gästböcker, äldre trycksaker, ovanliga namn. Öppet
måndag-torsdag kl. 12-16, fredag 12-15.
Ålands sjöfartsmuseum: Anna Lind Bengtssons
utställning ”Havets humör – från vemod till eufori”
visas till den 24 oktober. Basutställningen innehåller
berättel-ser och föremål från Ålands sjöfarts-historia
samt olika interaktiva statio-ner. ”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 kl 11–16.
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 30.9. Den 2.9 kl 1820 är det vernissage för Ålands konstförenings
årsutställning i Önningebymuseet. Utställningen
pågår sedan hela september. 2.9-30.9 visas en
liten utställning med verk av Stina Wilhelmsson
(1924-2019) i Galleri Rita invid Önningebymuseet.
Lör 28.8 och tis 31.8 öppet 11-16. I september är
öppettiderna tisdags- och torsdagkvällar kl. 18-20
samt lördagar och söndagar kl. 11-16.

3430CA Sticksåg

129,90

3650CA Multiverktyg

129,90

3550CA Cirkelsåg

169,90

FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax

Auktoriserad
VVS-installatör
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

B o s c h F lex i Clic k

F L ER A L Ö SNINGA R
– 1 V ER K T YG
G SR 12 V-3 5 F C

med 2 st 3Ah batterier
& laddare

3 2 9 00

S om s olom a s k i n
(utan batteri
& laddare)

2 19 00
Den mest mångsidiga borrskruvdragaren med borstlös motor och
FlexiClick tillbehörssystem i 12 V-kategorin. Mycket kompakt och kraftfull, med 35 Nm och 1 750 v/min, Flexiclick: 8 olika kombinationer.

GDX s lag s k r u v–
oc h m u t t er d rag a r e

I E T T V ER K T YG!

249

€

Kom b i d rag a r e
GDX 18V-2 0 0 S o l o

(utan batteri & laddare)

19 9 00

379

€

Borstlös effekt förpackad i
kompakt design – unik 2-i-1-verktygsfäste med ¼” insex och ½”
fyrkant garanterar flexibilitet för
många olika typer av jobb

Bosch vinkelslipar med revolutionerade x-lock snabbfäste.
GWX 17-125, 1700 W &
GWX 18V-10c solo

B AT T ER I-SE T
12 v 2 x6A h

169

00

Kompatibelt
sedan 2005

2 x 12 V-batteri med 6,0 Ah kapacitet och snabbladdare.Snabbladdning
för alla 12 V-batterier. Laddar 12 V 6,0 Ah-batterier från 0 till 80% på 72 min.

18 v 2 x8 A h Pr oc or e

3 89 00

Kompatibelt
sedan 2008

Högeffektivt batteri för upp till motsvarande 1 800 W kabeleffekt.
87% mer effekt än ett vanligt batteri.

18 v 2 x12 A h Pr oc or e

519 00

OM
BU

D

Kompatibelt
sedan 2008
Högeffektivt batteri med 12 Ah kapacitet för lång drifttid.
Maximal effektivitet och drifttid.

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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Allt för både dig och din häst!

Bra däck inför höstrusket?

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

Överbyvägen 115, Jomala, tel: 32850, info@bila.ax

Hösten med regn och rusk närmar sig och då
är bra däck viktigare än någonsin.

alternativ
till våld

Kom in till oss så kontrollerar vi dina däck. Behöver du nya
så har vi modeller i rätt pris och kvalitet för dig.
Tröttnat på att ha utrymmeskrävande hemma i garaget?
Förvara dina däck hos oss
istället så får du mer plats
för annat.
I förvaringen ingår:
• Konditionsgranskning
• Hjultvätt
• Förvaring
• Lagerförsäkring

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

Specialerbjudande!

25,Förvaring/säsong .................. 30,Hjulbyte ..................................

Välkommen till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

i samarbete

Välkommen!

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

STORA PLANTERINGSVECKAN 4-12 september
Utvalda
TRÄDGÅRDSVÄXTER

-50%

Ny
ink
sk
omna bärbu

ar

DÄCKHOTELL

Höstlök

3

Tag
betala för

2

(gäller all färdigpackad blomlök)

Stor HÖSTFEST lördag 11.9
Tipspromenader, provsmakning & torgförsäljning, bl.a:

Nyinkomna fruktträd

• Bakverk från Solkulla gård &
Christoﬀers dietbakning
• Honung från Åländska bin
• dsignGarden
• Äpplen, must & marmelad,
Snäckö frukt

Vardagar ..................9–18
Lördagar ..................9–15
Sön- & helgdag ....11–14

Utvalda
UTEKRUKOR
& TRÄDGÅRDSKONST

-50%

TRÄDGÅRDSBUTIK
Västra utfarten/Klinten
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sk
S-market Godby
Godbyvägen 1424,
Godby

S-market Jomala
Lövuddsvägen 1,
Mariehamn

Varuboden City
Torggatan 6, Mariehamn

Höstens
nyheter!
Brunt, beige och guldigt
gul. Spana in höstens
nyheter från
Em home.

SAVOY 3-sits soffa,
tyg Adore guld 1.249,-

Feels like home

JACK Snurrfåtölj inkl pall 1.799,-

LAURI Soffa 2.499,-

ETON Fåtölj inkl. pall 249,-

Vi fyller på med nyheter
i butiken varje dag!

EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se

