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Ingång

Vårnyheter

Känslan av ett
En kollega går i köpa hus-tankar, en
annan har just renoverat ett gammalt hus och en tredje står i beråd
att bygga nytt. En fjärde kollega ska
renovera sin lägenhet.
Sånt här är ju otroligt roligt! Och
det är väldigt lätt att som utomstående ryckas med, i alla fall lite vid sidan
om, i planerna över något så spännande som att skapa ett nytt hem.
Inte bara fyra väggar, en toalett och
tak över huvudet – utan ett hem.
Men vad är det som definierar ett
hem? Är det dyra designkuddar i soffan och mattallrikar som matchar
köksinredningen och gardinerna?
Är det ett hemmaspa i källaren och
grannskapets största grill på den
ännu större altanen i lärkträ? Eller
är det kanske kreativa lösningar med
fynd från loppisar och farmors
vind?
Delvis såklart. Våra hem
har ju kommit att allt mer
signalera vilka vi är. Är vi
typen som kör antik- och
arvegodslinjen rakt av eller är vi minimalister?
Kanske är matlagning
och middagar vår
stora passion, och
köket därmed det
rum vi satsat mest
på. Om film är
vår stora passion
kanske vi inrett
en hemmabio.
Älskar vi att svettas i en bastu finns
det säkert en bastu
någonstans i bostaden.

”För mig är ett hem en känsla
av trygghet. En plats där man
får vara precis den man är,
och ha det precis som man
vill ha det. Ett ställe där man
kan stänga omvärlden ute för
en stund och ta in den bara
om man vill.”
det. När jag tänker tillbaka på mitt
barndomshem, där min mamma fortfarande bor, är det inte så mycket alla
prylar, tapeter och möbler som står
i centrum. Visst ser jag allt det där
framför mig – allt från sofforna i vardagsrummet till tekopparna vi hade
när jag var liten – men det som skapar ett hem är ju sist och slutligen
de som bor där och vad de gör.
För mig är ett hem en känsla
av trygghet. En plats där man
får vara precis den man är,
och ha det precis som man vill
ha det. Ett ställe där man
kan stänga omvärlden
ute för en stund och
ta in den bara om
man vill.
Sen tror jag att
vi alla njuter av
att ha det fint omkring oss. Men vad
som är fint finns
det som bekant
sju och en halv
miljarder olika
uppfattningar
om. Och det är
det som gör våra
hem så spännande!

Men ett hem är ju så
otroligt mycket mer än
hur vi väljer att inreda
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Kom in så berättar
vi mer.
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Vard 9–17, lördag stängt

www.feja.ax
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Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.
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Du vet väl
att du kan
beställa möbler
via oss?
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Otto Johansson, Staffan Lund,
Sandra Widing

Emil Forsbom och Åsa Henriksson
/ Daniel Eriksson

...på kommande!

Reporter

Linda Blix

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.

Vilken är din
favoritplats hemma?

– Jag dras till köket, det är hemmets hjärta och det viktigaste
rummet. I mångt och mycket lever
jag mitt liv från köket. Det är alltid
där jag hamnar, oavsett om jag
dricker morgonkaffe, pysslar med
barnen, läser tidningarna, pratar
i telefon, jobbar hemifrån, tar ett
glas fredagsvin, lagar mat, ser på
nyhetsmorgon eller umgås med
en vän.

Flyttplaner?
Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

Att köpa bostad innebär nya och kanske oväntat
höga kostnader. Ansök om ett lånelöfte som passar din
ekonomiska situation, innan du går på visning. Då kan
du agera snabbare när du hittar ditt drömhem.
Ansökpå
påwww.nordea.fi/sv/
nordea.fi/lånelöfte
Ansök

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

MARIEHAMN,
TORGGATAN
10, 0200
5000 (LNA/MSA),
WWW.NORDEA.FI/SV/
Mar ie haM
n , TorggaTan
10, 0200
5000 ( l na/Msa)
, nordea .Fi
Nordea
(publ)
Nordea Bank AB (publ),
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1.699,-

REA!

Ord. pris 2.499,-

Passa på!

SKANÖR
Kontinentalsäng,inkl bäddmadrass,
ben och gavel med LED-belysning.

Nu har vi hela
REA-rummet
proppfullt med
SOFFOR, SÄNGAR,
FÅTÖLJER,
MATGRUPPER m.m.

50%

RABATT PÅ ALLT!

499,-

Ord. pris 699,- Finns i lager!

ELIAS Matgrupp
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599,-

Ord. pris 699,- Finns i lager!

GRÄNNA Bäddsoffa

70%
RABATT
i REA-rummet på alla
SMÅPRYLAR!
OBS! GÄLLER EJ
MUURIKKA-SORTIMENTET

299,-

299,-

DENVER Fåtölj med pall Finns i lager!

PORTLAND Recliner fåtölj

Fler erbjudanden
i butiken!

Finns i lager!

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

”Morgonstjärnan”

GÅVOTIPS

av Karl-Ove Knausgård

Foto: Hülya Tokur-Ehres

Foto: Pressbild

En av hela Nordens mest
omtalade författare är tillbaka med nya boken ”Morgonstjärnan”. Norrmannen
har lämnat autofiktionen
i Min Kamp-serien bakom
sig och återgått till romankonsten. Djuplodande personbeskrivningar blandat
med ett insugande språk
ger en av årets redan mest
hyllade böcker.

LÄSTIPS

GÅ BORT-PRESENTEN:

Ett personligt presentkort

LYX

BBQ-rub till fastern som har tacklat vintern
genom riktiga långkok i köket.
Till den som drömmer sig bort: ett presentkort på en restaurang inspirerat av resmålet.
Är det någon som inte kan sluta drömma om
Italiensemestern ni gjorde 2016? Framkalla
några fina bilder från resan och kombinera
med ett presentkort på Nonna Rina.
Till den socialt utsvultna: en samling
mindre presentkort preppade för en liten
barrunda i sommarsolen! Kombineras med
fördel med en liten karta över Mariehamn
där du ritar in den tilltänkta rutten. För
sötsaksälskaren följer du givetvis samma
koncept – men i stället blir det gårdskaféer
på landsbygden.
Kika in på presentkort.ax för lite inspiration!

LA Bruket

En weekendresa till Stockholm kan i dagsläget kännas milslångt borta. För att
bota abstinensen finns
det många knep. Ett
idiotsäkert sådant
är dock att behandla hemmet
som ett hotell! En
klassisk detalj
på valfritt Stockholmshotell är

Gör ditt eget doftljus

Foto: Pressbild

DIY

Foto: Unsplashed

ODLA TOMATILLOS

Fo
to

las

hed

ODLING

:

Tomatillos är en mexikansk tomatliknande
liten grej. Det passar alldeles utmärkt i salsa
eller som inlagda och är ett utmärkt sätt att
göra fredagstacosen lite roligare. För att odla
egna tomatillos behöver du två plantor – de vill
nämligen korspollineras.
Annars kan man hantera tomatillon likt en vanlig busktomat. I februari funkar det utmärkt att först
så dem inomhus – för att sedan plantera ut dem när
frostnätterna är över.

sp

Utnyttja dina stearinstumpar från julhelgen genom
att göra egna doftljus!
Börja med att klippa av den sotade delen av veken
från ljusstumpen. Förbered själva ljushållaren: en
gammal marmeladburk eller annan glasburk i lagom
storlek. Knyt fast din veke i ett gem och sätt gemet
på botten av burken – samt knyt andra änden av veken i en penna så att den hålls rak.
Smält sedan ner stearinet över vattenbad i en
gammal glasburk. Låt det svalna några minuter och
tillsätt sedan några droppar eterisk olja samt rör om.
Häll en liten skvätt stearin på gemet, så att det smälter fast i mitten av det tilltänkta ljuset. När gemet
sitter bra fyller du på med resten av stearinet och låter det stelna i ett dygn. Voliá! Nu har du ett alldeles
nytt hemgjort doftljus.

schampoo, tvål
och balsam av det
lyxiga märket LA
Bruket. Med den
vetskapen kan du
lätt skapa hotellkänslan hemma
i ett nafs. Spring
förbi Cityblommor och investera
i en lyxig tvål,
kanske med
klassisk doft av
citrongräs?

Un

Restaurang- och nöjesbranschen går ännu
på knäna och den som kan borde verkligen
stötta våra lokala aktörer – för att se till att
de lever och kan frodas även efter coronapandemin.
Vårens födelsedagspresent blir således ett
restaurangbesök eller en upplevelse – kanske
i form av ett presentkort? Nu är det dock läge
att tänka efter lite extra för att faktiskt göra
gåvan speciell – för jag tror att vi alla behöver
lite särskild uppmuntran i dessa tider. Här
kommer en liten fusklapp om fantasin tryter:
Till den som önskar sig lugn och ro: ett
presentkort på massage eller behandling
kombinerat med något litet som visar att du
verkligen tänkt efter – en vegansk chokladplatta till svärsonen som blivit mer miljömedveten under pandemin eller kanske en trevlig
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Välj en
bänkskiva
som klarar
det mesta.

Våra kök är
noggrant testade för
att hålla länge.
Med lång garantitid.

HOS

BOKA KOSTNADSFRI
RÅDGIVNING IDAG
Du kan även boka din tid själv på elgiganten.se/boka

Vikingagränd 11, tel. 12 012 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00
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Varmt och skönt!
för gas- &
a
öppen låg

Kaffebryggare
(79,-)

för gas- &
a
öppen låg

Zibro
Petrolium
värmare

26900
10 liter petrolium
på köpet!

6500

Våffeljärn

Bartolini
Gasvärmare
4,2 kW endast

Cob lykta

2500

1300

11900

Vi har flera modeller av
värmare i vår butik.

BÅLPANNA

Batterivärmda
mössor och
handskar!

inkl. kaffepanna 2 l

19900
Överdrag
på köpet!

Gäller så långt lagret räcker

Du vet väl att vi även gör

vanliga
elinstallationer.

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet i butiken: måndag-torsdag 9-15

CITROËN
PAKETBILAR

BERLINGO VAN
BlueHDI 100 M

från

24.699€

JUST NU FANÉRING OCH VINTERDÄCK
PÅ FÄLG ENDAST 490€

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

JUMPY

BlueHDI 120 XL EAT8 automat

Finns i ett flertal varianter och som helt eldriven
med en räckvidd upp till 330 km
€
från
€

28.610

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

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

JUMPER

BlueHDI 120 35 L3H1

från

32.100€

Välkommen in så
berättar vi mer!

ÅRS

GARANTI

ej km-begränsn.

Hemma hos
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När Emil
Forsbom och Åsa
Henriksson hittade sekelskifteshuset i Önningeby stämde
allt. Efter 16 månaders totalrenovering kunde de äntligen flytta
in – och här blir de kvar länge.
– Vi är bra på att ta beslut
tillsammans,
säger Emil.

Fyller sekelskifteshuset
med nytt liv

7
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Hemma hos

Skåpet har Emil gjort. ”Det tog runt fem-sex timmar” säger han. Nedtill syns
även den spegelpanel han själv har byggt.

Just nu 1 / 2021

”Det här är det enda stället där man ser hur grova stockarna är, jag sa till Emil
att han inte får bygga in dem”, säger Åsa.

Den gamla vita kakelungnen är fullt fungerande.

Just nu 1 / 2021
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Emil Forsbom och
Åsa Henriksson
tillsammans med döttrarna Tyra och Saga
stortrivs i Önningeby.

EMIL FORSBOM OCH
ÅSA HENRIKSSON

Familj: Barnen Tyra och Saga.
Bor: I Önningeby i Jomala.
Yrken: Emil är butikschef på
Byggvaruhuset, Åsa är klasslärare
i grundskolan.
Intressen: Emil gillar att jaga och
bygga, Åsa tycker om att träna
och umgås med vänner.

» Fortsättning från föregående sida

E

mil Forsbom och Åsa Henriksson
längtade efter att bo på landet,
samtidigt ville de ha cykelavstånd
till Mariehamn. 2017 hittade de
just vad de sökte: Ett stort sekelskifteshus i
Önningeby i Jomala, fem kilometer från stan.
I en idyllisk miljö intill en slingrande
landsväg tonar det vitmålade huset upp sig.
När Emil och Åsa köpte huset var det gult,
och en ommålning är långt ifrån det enda
som har gjorts.
Huvudbyggnaden från 1800-talet är byggt
av stockväggar, huset byggdes sedan ut
1914. Den senaste renoveringen gjordes på
60-talet och när Emil och Åsa fick nycklarna
i handen hade ingen bott i huset på 16 år.
Det mesta behövde renoveras, från golv till
tak.
– Vi har i princip gjort allt själva, förutom
att lägga plåttaket och tapetsera, säger Emil.
Emil jobbar till vardags som butikschef
på Byggvaruhuset och har ett stort byggintresse. Hans farfar var snickare och den
händiga ådran finns i släkten. Genom åren
har Emil testat sig fram och lärt sig mycket
på egen hand.

Emil Forsbom och Åsa Henriksson har visat sig vara ett starkt team när det gäller att navigera sig fram genom
småbarnsliv och renovering.

– Jag har gjort många misstag längs vägen. Sedan har jag hjälpt farsan att bygga

många timmars jobb han har lagt ner.
– Efter att jag slutat jobbet var jag i hu-

altaner och stugor, säger han.
I juli 2019 kunde Emil, Åsa och deras
döttrar Tyra och Saga flytta in i den 176
kvadratmeter stora nedervåningen i huset
efter 16 månaders intensiv renovering.
Emil har tappat räkningen på hur

set och arbetade varje vardagskväll från
klockan 17 till 22. Och på helgerna. När jag
var pappaledig i fyra månader tillbringades
också mycket tid här, säger han.
– Det är Emil som har gjort jobbet, säger
Åsa.

– Nej, det tyngsta jobbet har du gjort, för
det är du som har tagit hand om barnen.
Dessutom pluggade du och tog examen
samtidigt, säger Emil.
Åsas pappa Karl-Gustav Henriksson
och Emils pappa Tom Forsbom har också
varit två klippor under renoveringen.
Emil och Åsa berättar att de hade en tydlig gemensam vision av hur de ville att huset
skulle bli. Det har underlättat alla val man
måste göra under en renovering.
– Vi är bra på att ta beslut tillsammans
och vi gör det snabbt. Det tog en timme att
välja ut golv och tre timmar att välja tapeter,
säger Emil och fortsätter.
– Vi har velat bevara den gamla stilen genom detaljer, till exempel bröstpanel. Sedan
har vi tillfört moderna bekvämligheter, som
att gjuta in golvvärme.
» Fortsättning på nästa sida

93€
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» Fortsättning från föregående sida
En äldre detalj är det mönstrade dörrglaset
på dörrarna i farstun. Emil och Åsa vet inte
exakt när det tillverkades, men en bra gissning är att det är sekelgammalt.
– Jag vet inte hur många gånger morsan
sa ”var försiktig med glaset!” när vi sprang
ut och in här under renoveringen. Det skulle
vara svårt att ersätta glasen, säger Emil.
Paret har valt ett svart kök som står ut
från de traditionellt ljusa.
– Vi såg ett svart kök på Ikea och tyckte
det såg coolt ut. Vi bestämde oss för att hitta
något liknande och är väldigt nöjda med det,
säger Emil.
En mycket väl tilltagen köksö i mitten av
rummet ger plats för både matlagning, förvaring, avlastning och mingel.
– Det är skönt att ha ytan, här dukar vi
upp julbuffé till lillajul och julafton. Det är
redan tradition efter två jular i huset, säger
Åsa.
Husets största rum är 45 kvadratmeter
stort och har en takhöjd på 3,40 meter, vilket skapar en känsla av rymd. Salen är som
gjord för sällskapsliv och umgänge med familj och vänner. Ett stort matsalsbord finns
här inne, men även en skön soffgrupp där
man kan krypa ner och se på tv. Här inne
tillbringar familjen mycket tid, berättar de.
En vit gammal kakelugn sträcker sig från
golv till tak.
– Den är rejäl! Vi behöver inte elda för
värmens skull men den är fungerande, säger Åsa.

Inte färdiga
Flera av möblerna har Emil byggt själv, ofta

I hallen hänger en tavla som föreställer huset som det såg
ut tidigare, då var det gult.
Huset har i tidigare skepnader varit både gult och grönt. ”Vi valde att måla det helvitt, det är lätt och ser fräscht ut”,
säger Emil.

”Än så länge håller vi
fortfarande på att bo
in oss för att känna
efter vad vi gillar och
behöver.”
av material från huset som tagits till vara från
renoveringen. Som det runda köksbordet, tillverkat av husets gamla golv. Emil, som ständigt har någon byggidé i tankarna, har sett till
att spara på överblivet material och man vet
aldrig när det kan komma till användning.
Andra möbler är arvegods, som en gungstol från Emils morfar. Men paret anser sig
inte vara klara med huset eller inredningen
utan räknar med att det kommer att vara ett
ständigt pågående projekt.

– Än så länge håller vi fortfarande på att
bo in oss för att känna efter vad vi gillar och
behöver, säger Åsa.
Sysslolösa kommer de inte behöva gå.
Huset har också en övre våning som än så
länge är oinredd. Där ska det också renoveras, bland annat ska det bli ett hemmagym.
I Önningeby har familjen hittat hem och
här ser de fram emot att låta sina barn växa
upp. Femåriga Tyra tycker om att visa upp
sitt boende för besökare och på frågan om
vilket som är hennes favoritrum vet hon
precis:
– Mitt rum. Där har jag min pärm och
mamma visar mig bokstäver. Jag tycker om
att bo här! säger hon.

”Sammetsgardinerna fick jag strida lite för. Men nu gillar
Emil dem också, och de ger bra ljuddämpning”, säger
Åsa. Gungstolen är arvegods.

Text: Linda Blix
Foto: Daniel Eriksson

VÄLKOMMEN OCH PROVKÖR!
Corsa-e och Vivaro-e finns hos oss 12 februari.

Corsa-e elektrisk från 33 715€

inkl. bilskatt 854,64€

Vivaro-e från 43 910€

inkl. bilskatt 1115,26€

100 % elektrisk med innovativ teknik. Nya Opel Corsa-e är den nya elbilen som smidigt tar dig
runt både i staden och på landet. Med en räckvidd som täcker alla vardagliga sträckor kan du
njuta av följsamheten av en smidig citybil med gott om utrymme – det miljövänliga valet.

Nya Vivaro-e är det givna valet för företag som kräver att deras fordon passar helt in i en optimerad arbetsprocess.
Med kompromisslösa egenskaper och utsläppsfri körning är Vivaro-e idealisk i och utanför stadsmiljöer. Vivaro-e är
tillgänglig i tre fordonslängder och med två batteristorlekar som ger en räckvidd upp till 330 km (WLTP)*.

Astra Sports Tourer

Insignia Sports Tourer
Business

från 21 990€
inkl. bilskatt 2 065€

från 36 390€
inkl. bilskatt 8 093€

ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800 NIKLAS SKOGBERG 527 722
BILFÖRSÄLJNING: VARD. 09–17, LÖRD. 10–13
RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

PRIVATLEASING
& AVBETALNING
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UR
RIV ARA!
SP
OCH

ALLA SKA HA RÅD
MED KVALITÉ.

Över 400 högkvalitets
träprodukter till din trädgård
Palmako erbjuder kvalitet till ett bra pris på grund av deras stora produktion! I deras sortiment finns allt från trädgårdsstugor till Attefallshus, paviljonger,
uterum, garage och mycket mer. Vi kan säkra oss om att vi kan med deras hjälp förverkliga era drömmar i trädgården!
Mera info om sortimentet hittar du på vår hemsida www.tradeit.ax eller www.palmako.se.

TRÄDGÅRDSSTUGOR

PAVILJONGER

UTERUM

GARAGE

OCH MYCKET MERA

Du kan välja
storlek och antal på fönster.

Annika 21,5 m2

7.189€

Lekstugan Marie

1.550€

Melanie 6,8 + 8,3 m2 3.446€

5% rabatt
på ditt köp!

Gäller vid köp av Palmako produkter
före 1 april 2021 och mot
uppvisande av denna kupong.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

G L A S VÄ G G A R

G L A S FA S A D E R

Annabel13,4 m2

Pernilla 21,5 m2

7.300€

Hanna 20,3 m2 5.315€

Kan även fås med entrétak

Veronica 9,2 m2 3.515€

5%
rabatt!
G L A S TA K

4.693€

Emilia 8,2 m2 2.570€

Alla priser inkl. moms och frakt

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

FÖNSTER

DÖRRAR

BALKONGRÄCKEN

INGLASNING
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– RIV UR OCH SPARA –

ALLA SKA HA RÅD
MED KVALITÉ.

Över 400 högkvalitets
träprodukter till din trädgård
TRÄDGÅRDSSTUGOR

Grace 12,4 + 4,1 m2

9.978€

Emily 40,1 + 5,2 m2

13.364€

Heidi 19,7 m2

8.398€

5% rabatt
på ditt köp!

Gäller vid köp av Palmako produkter
före 1 april 2021 och mot
uppvisande av denna kupong.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PAVILJONGER

Anna 26,8 m2

Heidi 22,8 m2

5%
rabatt!

UTERUM

13.224€

10.414€

GARAGE

OCH MYCKET MERA

Agneta 18,8 + 28,8 m2

15.373€

Sandra 25,6 + 11,1 m2

11.697€

Caroline 14,5 m2

5.502€

Läs mer om produkterna på www.palmako.se
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

Just nu 1 / 2021
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ALLA SKA HA RÅD
MED KVALITÉ.

Tomas 19,2 m2

4.119€

Roger 27,7 m2

6.499€

Sten 22,9 m2

5.654€

Andre 28,5 m2

6.419€

Andre 44,7 m2

11.600€

Karl 23,1 m2

2.359€

Marcus 6,5 m2

1.918€

Lucas 12,1 m2

Karl 20,6 m2

2.655€

Martin 8,4 m2

2.709€

Olaf 6,6 m2

2.830€

Olaf 16,9 m2

2.474€

4.250€
Alla priser inkl. moms och frakt

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

DÖRRAR

BALKONGRÄCKEN

INGLASNING

14
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ALLA SKA HA RÅD
MED SMARTA
LÖSNINGAR

UTERUM

enligt dina önskemål!
Vi har alla typer av uterum, från enkla inglasningar till avancerade vinterträdgårdar och fasadsystem.
Hos oss får du goda råd inför ditt uterumsköp. Vi kan komma hem till dig och titta på vilken lösning som
passar just ditt hus och dina önskemål. Självklart kan vi även hjälpa dig med monteringsservice. Med
kvalitet i fokus, samarbetar vi med HALLE som leverantör.

KOMPLETT UTERUM FRITID

KOMPLETT UTERUM FRITID

sadeltak, 18 kvm

pulpettak, 18 kvm

7.500€

6.500€

En välisolerad

GARAGEPORT

betalar man en gång elräkningen flera gånger.
BRA ISOLERING FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
LÄGRE ENERGIKOSTNADER
EN AV BRANSCHENS TJOCKASTE OCH MEST
ROBUSTA PORTAR FÖR PRIVAT BRUK

VILLA 40 UTAN MOTOR
2500x2220 ............................

1.160€

VILLA 60 UTAN MOTOR
2500x2220 ............................

1.560€

Priserna gäller t.o.m. 30 april
MOTOR LIFTMASTER
inkl. 2 fjärrkontroller ................

300€
FÖNSTER ..................................från/st 90€
Vi utför även
räckesbyten och balkonginglasning!

Alla priser inkl. moms och frakt

Vill du inte ha glas?
Vi har även aluminiumräcke i samma
design som stål men betydligt billigare
än ett räcke i stål!

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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Vi har arbetskläder
för alla yrkesområden!

FIXA FINT HEMMA!
Ku d da r

6 90
€ /s t

G a rd i n ka p p a
250x45 cm

11 9 0

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

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyv. 2, tel. 14 587, e-mail: info@knegarn.ax

Må–to 8–17, fr 8–16, lö 10–13

Blommig,
250x45 cm

13 9 0

1 6 90

PR ByggnadsMaterial Ab

BYTA GARAGEPORT?

€ /p a r

F lera olika färger
av öl jet tgardiner !

Vas m e d
stä l l n i n g

2 3 90

10x18 cm

7 90

finns i flera färger, utföranden och
storlekar, även med fönster.
Isolerat för varmgarage,
takskjutport, motor med belysning,
två fjärrkontroller

Alla r
a
storleks
n
n
fi
gliga
tillgän

IZOLINE

Smala paneler
& ribbmönster

F in ns även
s om ku dde!

Kat t

10 9 0

Nu: kodlås
på köpet!
Pris inkl.
montering från:

1.880,Vikingagränd 1B
Mariehamn

☎ 13 720
pr@aland.net

660

€

Löpare 35x120 cm

890

€

BU
D

VÅRA 5 MODELLER

Gardiner 2-pack 140x240 cm

OM

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

€

Må–fr 7–21,
lö 9–21, sö 11–19. Bygg: Må–fr 7–17, lö 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
Mattssons_logo_red_black.eps
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Pandemin sätter 
Eva-Jo Hancock.

Nostalgi, lugn och en längtan
bort. Inredningsexperten EvaJo Hancocks trendspaningar
för 2021 är kraftigt influerade
av pandemiåret som varit och
det nya som nu pågår.
Eva-Jo Hancock har just kommit hem från
Stockholm där hon blivit klar med inredningen i en ny restaurang som ska öppna
när Åland Just Nu når henne för att få höra
om vad hon tror att blir de övergripande
trenderna under inredningsåret 2021.
– Jag gör provbelysningen på avstånd via
videochatt nu när jag var tvungen att fara
hem, berättar hon.
– Det har kanske inte varit en supersmart strategi att jobba mot restaurang- och
hotellvärlden 2020 men jag känner mig
lyckligt lottad som än så länge kunnat jobba
rakt igenom coronan.
Och när det kommer till det som hon ser
som de tre övergripande trenderna inom inredningsvärlden 2021 är det svårt att inte se
just pandemin som ett genomgående tema.
– Den första trenden jag ser kommer sig
av att vi fått använda hemmet på ett helt
annat sätt 2020. Hemmet fick bli en arbetsplats på ett annat sätt än tidigare och då
behöver vi ett hem som är lugnt, som andas
trygghet och en stillhet som inte behövts
när vi bara kommer hem ett par timmar på
kvällen.
– En lugn plats i stormens mitt.

Jordnära och japanskt
Detta behov av att hitta lugnet i hemmet tar
sig enligt Eva-Jo Hancock uttryck på flera
sätt och kan ses tydligt i såväl material som
färger.
– Det är trä, sten och andra naturmaterial. Förra året var det mycket beige och grått
och en blandning som fått namnet greige.
Sen kan vi även se bambu som träslag,
puts, kalkfärg och färger som är eller ser ut
som kalkfärg.
– Formerna är runda och organiska,
trygga och mjuka.
Inspirationen för den lugna stilen kommer ofta från den japanska avskalade stilen
och världsåskådningen och estetiken wabi

… och
så några
bubblare

Inspirationen för den lugna stilen kommer ofta från den japanska avskalade stilen och världsåskådningen och estetiken wabi sabi.

sabi, en tanke om att acceptera det övergående.
– Jag är väldigt förtjust i den här, den
japanska inspirationen är alltid lite knycklig och organisk. Grejerna får prata för sig
själva och det tilltalar mig, när man plockar
in en spegel som håller lite organisk form eller en bit trä som syns någonstans och har
haft ett liv.

Årtionden kommer och går i inredningstrender och Eva-Jo Hancock ser med en
skräckblandad förtjusning över det årtionde

hon ser att gör storslagen comeback under
2021 – 1970-talet.
– Många som får pengar nu har haft
förmånen att inte växa upp under 70-talet,
säger hon med ett skratt.
– De vet inte hur gränslöst fult allt var på
70-talet, allt från ryamattor till boktypgrafi.
Tur som är så är det lite snyggare ryamattor
nu till skillnad från på 70-talet då allt bara
försvann, man kunde hitta en ostmacka där
nere efter en vecka.
Med 70-talet tillbaka på tapeten kommer
bland annat manchestertyger, rotting och
keramik.
– Det är bulliga och grova former. Lampan Bumling är en typisk 70-talsgrej och,
ve och fasa, furu. Det har varit ett riktigt

Uppsving för det taktila

Statement möbeln

Köket – det nya vardagsrummet

– I dag jobbar man mycket med matta ytor,
en kalkfeeling, och leker med de olika effekterna. Man kan köra matta väggar och
glansiga snickerier och har man en kulör
på väggen kan man köra samma kulör på
snickerierna.

– Många jobbar återvunnet och miljömedvetet och en lyxvariant är en statement möbel.
En dyr stol från 60-talet man köpt på auktion eller kanske något fint från en second
hand-butik som man behandlar mer som
en tavla.

– Tidigare lagade man bara mat i köket. Nu
lagar man mat, umgås, träffas, äter och
lagar maten tillsammans. Köksföretagen
berättar att de får förfrågningar om sittytor
som bänkar och soffor till köket.

Längtan bort
Även om den första trenden visar på att
människor accepterat och anpassat sig till
hemmets nya roll under pandemin betyder
det inte att vi inte längtar bort från våra
egna fyra väggar.
– Den andra trenden jag ser är en ganska

rolig och knasig medelhavstrend. Tänk dig
Van Goghs solrosor!
– Det är mycket en reaktion på att vi
knappt fått resa någonstans det senaste
året, knappt ens till Norrtälje, skrattar EvaJo Hancock.
Trenden tar sig uttryck i solgula, petroleumblåa och kallgröna kulörer. Även guld
och keramik är inslag i medelhavstrenden.
– Det är en dröm bortåt, en dröm om sol
och strand, att få äta tomater som smakar
som tomater.

Foto: Unsplashed

Nostalgiska ögon på 70-talet

Just nu 1 / 2021
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för 2021

trenderna

Uteplatsen eller balkongen blir ett nytt vardagsrum. 

Foto: Unsplashed

Många jobbar med återvunnet och second hand. 

Foto: Unsplashed

fulmaterial som nu blivit lite av ett fintror jag appellerar till oss i dag.
material.
Trots att trenderna kan vara trevliga
Där de två första trenderna har en
som inspiration tror Eva-Jo Hancock inte
tydlig coronakoppling finns
på att haka upp sig för mycket på
70-talets koppling till pandem.
demin på ett något djupare
– Det är spännande att hålla
plan.
koll på trenderna men hugger
– Fast det fanns
man för hårt och tänker ”Nu
kärnvapenhot och
ska det bli Medelhav!” så är
efterdyningarna till
risken väldigt stor att det
Kubakrisen tror jag
känns väldigt förra året reatt man i dag ser på
dan 2022.
Bumling - en svensk designklassiker.
70-talet som en ganska
– Mina projekt ska hålla
bekymmersfri tid. Det
länge, jag tänker 15 år när
blir en nostalgikick för oss, tanken på ett
jag jobbar med offentliga miljöer och då får
bekymmersfritt, ganska jordnära liv. Det
det inte kännas så tydligt.
fanns väldigt mycket framåtanda och det
Text: Otto Johansson

Grått är det nya vita

Uteplatsen viktig

– Färgföretaget Pantone valde ”ultimate
grey” som en av sina få färger för 2021.
Det är inte alls självklart att man målar
vitt på väggarna längre, man vågar köra
både ljusgrått och mörkgrått.

– Vi går på vandringsleder, ut i parken och
springer i skogen som aldrig förr. För första gången på länge flyttar till exempel fler
stockholmare ut till landet än tvärtom. Har
man en liten uteplats eller balkong så har
den blivit ett nytt vardagsrum.

18
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smakar det så
kostar det...mindre.
från smaktorget i jomala

Fazer
Blå chokladplatta
200 g
(9,95/kg)

Priset gäller 11–14.2
om inte annat nämns
vid produkten.

199

Dahlmans
Skärgårdsskinka
skivad, ca 200 g

990
kg

Priset gäller
11–13.2
Rökt lax

så mycket förmånligare.
S-market Godby

Godbyvägen 1424, Godby.
Tfn 010 765 9600.
Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19.

S-market Jomala

Lövuddsvägen 1, Mariehamn.
Tfn 050 318 3767.
Mån–fre 7–22, lör 7–22, sön 10–22.

1990
kg

Mat
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Välj rätt

STEKPANNA
I ett restaurangkök eller proffsigt hemmakök ställs höga krav på stekpannor. Därför är oftast gjutjärn, rostfritt stål
eller kolstål de material som kommer på fråga. Varför? För att dessa pannor är så enkla som man kan tänka sig och det
är just det som är så bra. Pannor av stål och gjutjärn håller en livstid, så länge du behandlar dem rätt.
I andra kök prioriteras däremot andra saker. Kanske utseende, form och användarvänlighet är viktigare än hållbarhet
och enkelhet?
Oavsett om det rör sig om en studentlya med kokplatta eller ett proffskök med gashällar så handlar
valet av panna i första hand om två saker: Man vill
steka på hög temperatur, och man vill steka på låg
temperatur. Sedan följer hållbarhet och i tredje
hand måste man fråga sig hur och vilken mat man
vill laga, pannans utseende och allt annat som kan
tänkas vara relevant.
Vad man väljer är givetvis en smaksak. Men viktigast av allt är att man tänker igenom vad man
faktiskt behöver innan man slår till. Och varför inte
tänka hållbart? Det är inte ens en kostnadsfråga.

Du kan köpa en gjutjärnspanna på loppis för inga
pengar alls. Men en lyxig rostfri stålpanna, en snygg
kolstålspanna eller en nästan overkligt bra belagd
panna är också fantastiska kompisar i köket.
En riktlinje på vad man behöver kan vara ungefär så här: Enbart gjutjärn, kolstål eller rostfritt för
den som vill jobba enkelt och med hållbara, rejäla
pannor som fungerar till allt. Eller rostfritt/gjutjärn
och en belagd allroundpanna för den som är mer
bekväm.
Själv har jag lite av varje.
En stor gjutjärnspanna,

en rostfri med höga kanter, och en nyinköpt belagd panna. Och just det, favoriten! En liten gjutjärnspanna köpt på en loppis i Lumaprlands urskogar för två euro.
Det finns även pannor i koppar, vilka leder
värme extremt bra. Samt pannor med en rad
olika beläggningar som keramik, emalj och
olika tillverkares egna material, men det är
ett kapitel för sig.

Text och foto: Staffan Lund
Bilder på stekpannor:
Tillverkaren

Några tips för
stekning:
• Låt pannan bli ordentligt het innan du börjar.
Var inte rädd för hög värme.
• Låt därefter även fettet bli hett innan du steker.
• För en fin stekyta, torka av kött, fisk och grönsaker
innan de åker ner i pannan.
• Stek inte för mycket mat åt gången. Då blir pannan
nedkyld i stället för att maten blir upphettad.
• Tålamod. Maten lossnar lättare om den får tid att utveckla en stekyta.Speciellt viktigt med rostfri panna.
• Köp en bra stekspade av stål och en
stekpincett.

Vända
köttet en gång
eller flera gånger?

Allmänt
om stekpannor
• Storleken på stekpannan mäts alltid i
diameter ovanifrån från kant till kant.
• Den vanligaste storleken är 28 cm, vilket är ett bra mått för en allroundpanna. Denna storlek har ofta en bottendiameter på cirka 20 centimeter.
• Bottnen på stekpannan är bland det viktigaste och påverkar hur snabbt din
panna värms upp och hur väl den fördelar värmen. Tjockare botten ger bättre
stabilitet och bra värmefördelning.
• Med så kallad sandwichbotten där pannan har en kärna i aluminium eller koppar får man både snabb och jämn värmespridning eftersom dessa två metaller
är bra på att leda värme. Riktigt bra pannor har tre till fem lager aluminium.
• Värm inte pannan för snabbt, såvida det inte är en panna i gjutjärn.
• Spola aldrig vatten i stekpannan direkt efter användning med
undantag för gjutjärn. Låt den svalna först så att den
inte slår sig.

Redskap

Jag vet inte hur många gånger jag hört den här
frågan men jag är rätt säker på svaret:
Att man inte ska vända mer än en gång är på det stora hela en
myt. Men! Varför vissa ändå säger det beror troligtvis på att de
använder sig av en rostfri panna, vilken också är det optimala
valet för en köttbit. Grejen är att man vid användning av en
rostfri panna måste låta ena sidan gå klart så att porerna
i köttet stängs innan man vänder på köttbiten.
Annars fastnar den.

Det redskapsmaterial som är verkligt bra
är stål. Varför? Jo, för att stål är hållbart, tål
värme, ger rätt spänst och är tunt, vilket krävs
när det kommer till finlir.
Ett tips när man köper nya stålredskap är att
slipa ner kanterna lite eftersom de kan vara
onödigt vassa. Speciellt viktigt om man
använder en belagd panna.

Gjutjärn
Det brukar sägas att gjutjärnspannan kan ärvas mellan generationer, och det stämmer. Bara man ger den lite kärlek.
Gjutjärnspannor tål hårda tag, är robusta och håller värmen länge. Det tar lite längre tid att värma upp pannan men i
gengäld behåller den värmen betydligt längre än stekpannor i andra material.
En gjutjärnspanna blir också bättre ju mer den används.
• Maten berikas naturligt med järn, men det ger också en annan
smak jämfört med exempelvis rostfritt
• Bra till att steka kött

• Fungerar på alla hällar
• Ger jämn värmefördelning och tål höga temperaturer
• Alla typer av köksredskap kan användas

• Perfekt att använda i ugnen, men var försiktig om pannan har
trähandtag
• Rengör genom att skölja den i varmt vatten och torka ur med
hushållspapper
• Tung
• Kräver en del skötsel
• Tål inte diskmedel eller diskmaskin

Fortsättning
på nästa sida
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Rostfritt stål
Stekpannor i rostfritt stål är populära av flera anledningar, inte minst i restaurangköken. Rostfritt är som
sagt hygieniskt och enkelt att rengöra. Dessutom har stål en snabb och jämn värmefördelning, är mycket
värmetåliga och du kan börja tillaga maten direkt.
Du behöver dock tillsätta fett i pannan så att maten inte bränner fast.
• Perfekt för kött, stekt ägg och karamelliserad lök
• Bra till mat som kräver mycket fett
• Fungerar på alla hällar
• Ger snabb och jämn värmefördelning och tål höga temperaturer
• Alla typer av köksredskap kan användas
• Tål hårda tag och har lång livslängd
• Rengörs enkelt genom att diskas för hand med
diskmedel eller i diskmaskin
• Kan användas i ugnen
• Kräver viss teknik

Rostfri
stekpanna från
Le Creuset.

Verkstad &
auktoriserad service

SMÅMASKINER, FYRHJULINGAR, GRÄSKLIPPARE,
VATTENSKOTRAR, BÅTMOTORER MED MERA

SLANTGRÄND 3, 22100 MARIEHAMN | TEL. 018 28162

Kolstål
En panna i kolstål blir bättre och snyggare ju mer den används och liksom gjutjärn mår dessa
pannor bäst av att bli ordentligt instekta, och det tar sin tid innan stekegenskaperna blir
optimala.
Kolstålspannan har mycket goda stekegenskaper och har blivit allt mer populär.
Stålet i dessa pannor består föga förvånande till största del, utöver järn, av kol.
Stekpannor i kolstål ger fin stekyta och karamellisering.
• Perfekt för tillagning av kött, fisk, omelett och pannkakor
• Fungerar på alla hällar
• Ger fin stekyta och tål höga temperaturer
• Alla typer av köksredskap kan användas
• Kräver en del skötsel och mår bäst av att bli ordentligt
instekta
• Tål inte att diskas i maskin eller med diskmedel
• Kan användas i ugnen

Kolstål
från De
Buyer.

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!

Belagd (Non-stick)
Den belagda stekpannan är mångas favoritpanna. Inte så konstigt eftersom den är enkel att använda och
ger ett bra stekresultat utan stora ansträngningar. Den belagda pannan är dessutom enkel att rengöra
tack vare att inget bränner fast.
Dagens belagda pannor i lite högre prisklass är så pass bra och hållbara – många är
anpassade för stålredskap – att de faktiskt är värda ett
försök. Och oavsett vilken typ av matlagare man
är så är det väl skönt att ibland slippa bry sig
alltför mycket om stektider och så vidare.
I med råvaran och kör. Inte för varmt dock.
Belagd
• Enkel och bra allroundpanna
panna från
• Bra till fisk, grönsaker och risrätter eftersom de är
Scanpan.
känsliga för överhettning
• Bra till såsbaserade rätter, speciellt när pannan har en högre kant
• Enkel att använda och ger ett bra stekresultat
• Stek mat utan att använda särskilt mycket matfett
• Anpassade för matlagning på lägre temperaturer
• Diska helst pannan för hand med diskmedel, vänta tills stekpannan har svalnat. En del tillverkare anger att
pannan kan diskas i maskin, men det är totalt onödigt.
• Använd helst redskap i trä (plast funkar också, men vem vill ha plast i maten?) för att inte riskera att repa
eller skada beläggningen
• De flesta kan användas i ugnen
• Begränsad hållbarhet

och

i samarbete

Kraftfullt extraljus!

LED ljusramper
– monterat och klart!

NYHET! Finns i din butik.
LED extraljus W-light Impulse II, 53 cm, 90W

Osötat lantbröd som för
tankarna till medelhavet.
Pågen på Åland
tel. 0400 529 731
• www.pagen.ﬁ • www.pagen.se

320,-

Välkommen!

LED extraljus

D-MaXX 20” X-vision, 180W

370,-

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00
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Trunkluckspris
på alla
sommardäck!
Lämna in fälgarna
senast 31.3.2021

Prenumerera på
Ålandstidningen
Papper + digitalt

30,20

Digitalt

/mån

16,70

/mån

Även bilservice

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

Papperstidningen utkommer 6 dagar per vecka
och digitalt 7 dagar per vecka.

JS-Däck

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

Strandgatan 16, tel. 26 026,
e-mail: prenumeration@alandstidningen.ax

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

Vårnytt!
Kuddfodral
Stripes
sammet,
30x50 cm

24,95
Duk
Magnolia
250 cm

24,95
Gardinmetervara b: 140 cm 29,95 Multibandslängd Ebba
140x245 cm 46,95/par
Gardinkappa h: 55 cm 19,95

Löpare
Pelargon
150 cm, rosa,
grå, blå 7,50

Gardinkappa Nicole 50x250 cm 15,95

Multibandslängd Magnolia
140x245 cm 46,95/par

Multibandslängd Pelargon
140x245 cm 46,95/par

Fleecepläd 130x160 cm 15,95

TORGGATAN 4, TEL. 23 360. MÅNDAG, TISDAG, ONSDAG 09–18, TORSDAG 09–20, FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–16
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I dag bor vi
ungefär sju kvadratmeter större än vad vi
gjorde för 20 år sedan.
Bilden är från Horelli i
södra Mariehamn.
Foto: Robert Jansson

Ålänningarna bor bättre och större nu än för 20 år sedan
Medelålänningen bor på 47 kvadratmeter. I snitt bor man större
på landsbygden, och trängre
i Mariehamn. Boendeförhållandena har även förbättrats
de senaste 20 åren. Det visar
en studie om bostäder och bostadsförhållanden från 2019
som Åsub gjort.
Enligt undersökningen bor medelålänningen
ungefär sju kvadratmeter större än vad man
gjorde år 2000. Den genomsnittliga bostadsytan per hushåll är däremot 98 kvadratmeter.
Nästan två tredjedelar av ålänningar bor i egnahemshus, medan nästan en tredjedel bor
i flervåningshus.
– Det är svårt att säga varför majoriteten
bor i egnahemshus. I Mariehamn är det
vanligare att man bor på hyra och oftast i
lägenheter, säger Tove Fagerström, biträdande statistiker på Ålands statistik- och
utredningsbyrå (Åsub).
På landsbygden är det vanligare att man
äger sin bostad där ungefär 80 procent av
bostäderna är fristående småhus.
– Det har byggts ganska mycket på
landsbygden de senaste åren och de bostäderna är oftast lite större. Den totala
bostadsytan på landsbygden har ökat med
nästan hälften sedan 2000, säger Tove Fagerström.
Det syns en stor skillnad i bostädernas
byggnadsår. En fjärdedel av bostäderna
på Åland är byggda före 1960-talet, medan
en fjärdedel är byggda efter år 2000. Majoriteten av bostäderna är dock byggda
under 1960- och 70-talen. Statistiken visar
att landsbygden har flest bostäder som är
byggda efter 90-talet. I Mariehamn samt
skärgården är husen i genomsnitt något
äldre. Tydliga siffror pekar på att de flesta

Så bor
ålänningarna i dag
I Mariehamn är det vanligast att man bor på hyra, och oftast i lägenhet.

unga under 25 år bor i flervåningshus,
medan två tredjedelar av personer i åldrarna 25–64 bor i småhus.

Singelhushållen ökar
De minsta bostäderna på Åland finns i Mariehamn, där genomsnittspersonen bor på
en mindre yta än personer på andra delar av
Åland gör. Ytan per hushåll i Mariehamn är
i snitt 84 kvadratmeter, vilket är 45 kvadratmeter per person. Motsvarande siffra är 48 på
landsbygden och 49 i skärgården. Att bostäderna är mindre i Mariehamn noteras även
på antalet rum.
– I Mariehamn är det vanligast att hushållet har en lägenhet på två rum, drygt 30
procent av hushållen i Mariehamn finns i den
kategorin, säger Tove Fagerström.
Enligt Åsub har andelen trångbodda
hushåll minskat från tio procent år 2000 till
ungefär sju procent år 2019. En trång bostad
definieras ha mindre antal rum än antal
boende. 14 procent av befolkningen bodde i
trångbodda hushåll i slutet av 2019 där majoriteten finns i skärgården. De flesta trångbodda hushåll har barn.

Foto: Alice Åkerblom

– Trångboddheten hänger ihop med hur
många som bor i bostaden, och befolkningsstatistiken visar att vi blir fler som bor ensamma, samt att antalet stora hushåll har
minskat. Befolkningsstatistiken visar att
andelen singelhushåll har ökat med över fyra
procent sedan 2000, säger Tove Fagerström.

Mindre bastubad i stan
Enligt rapporten har bostädernas utrustningsnivå förbättrats de senaste 20 åren. Det
gäller i alla regioner.
– Vid bedömning av utrustningsnivå tittar
man på bland annat vatten- och avlopp, värmesystem och tillgång till badrum och bastu,
säger Tove Fagerström.
Runt 1.300 hushåll var bristfälligt utrustade i slutet av 2019. Här bör man ta i
beaktande att även boenden som inte är permanent bebodda, så som sommarstugor, är
inkluderade. De bostäder som saknade någon
form av utrustning var flest i skärgården och
lägst i Mariehamn. Däremot fanns den lägsta
andelen boenden med bastu i Mariehamn.
Text: Tara Bamberg

30 %

av hushållen i Mariehamn har
en lägenhet på två rum.

84

kvadratmeter. Det är snittytan per hushåll i Mariehamn,
vilket är 45 kvadratmeter per
person. Motsvarande siffra är
48 på landsbygden och 49 i
skärgården.

14 %

av Ålands befolkning bor
i trångbodda hushåll.

re
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Är du 16-29 år och osäker på din framtid? Saknar du studie-/arbetplats,
eller funderar du på att avbryta dina studier?

Då kan du ha rätt till avgiftsfri coaching!
Med din personliga coach
hjälper vi dig att:

• Hitta dina styrkor
• Inspireras att planera din framtid
• Ta nya steg mot studier och arbetsliv.
Coachningen är efter dina behov och upp till 20
tillfällen. Detta är i samarbete med FPA som beviljar
servicen och står för kostnaderna.
Nuotticoachning är populärt, så hör av dig så
berättar vi mer!
Läs mer på vår Facebooksida eller på
www.fpa.fi (nuotticoachning)

Marksten

Murar

Takrenovering

Dränering

Byggmaterial

Laminat& vinylgolv
till kanonpris!
Bruksklass 32

Kontakta oss på: 526 480 eller info@bjorkko.ax

Laminatgolv
Pris från

11,90

Vi gör de´ LACKAT

Vinylgolv

& KLART

Pris från

24,90

Allt från bilar till
köksluckor!

LACKCENTER
Fabriksgatan 4, tel. 13 560.

/m2

/m2

Öppet: Vard. 8–17, lörd. 9–14

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

Mutterdragare
DTW300T

259,-

Figursåg

Vinkelslip

DJV181T

Nyhet!

DGA506T

289,-

(349,-)
inklusive 1x5,0ah batteri

Arbetsbelysning
DML810
(399,-)

(329,-)
inklusive 1x5,0ah batteri

299,-

199,-

(249,-)
inklusive 1x5,0ah batteri

Special!
Slagskruvdragare
DTD171T

229,-

(299,-)
inklusive 1x5,0ah batteri

Cirkelsåg
DHS660T

289,-

(349,-)
inklusive 1x5,0ah batteri

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

Borrhammare
DHR280ZWJ

299,-

(499,-)
utan batteri och laddare

Vi hjälper dig hitta
ditt drömhus!

-30%

PÅ ALLT FRÅN
NOBLESSA!
inklusive vitvaror,
hoar, kranar
m.m.

OBS! Gäller Noblessas eget sortiment, ej från andra parter.

VINTERKAMPANJ
PÅ SPISAR!
Gå in på vår hemsida
och se våra fina
erbjudanden.

Se mera på www.hfc.ax/kampanjer

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

Linda
drömmer
om ett eget
snickeri

Allt fler
väljer
digitala
lås

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 19–21

Skapa
magi med
rätt lampa

2

Lysande
Takpendeln Illan
med tunna, laserskurna ringar
i björkplywood.
Finns i olika
storlekar. Formgiven av Zsuzsanna Horvath
för Luceplan.

Just nu 1 / 2021

Svarta flexibla kablar och
led-dioder finns i den
magnifika pendeln Mesh
från Luceplan. Design:
Francisco Gomez Pax.
Det här exemplaret är
en meter i diameter
och har en fem meter lång kabel.

Art deco-inspirerad plafond
i mässing vid namn Costa
Rica. Finns också som
vägg-, golv och bordslampa. Formgiven av Monica
Nagy för By Rydéns.

Pendeln Respiro (andas på italienska), formgiven av den
franske designern Philippe Nigro för DCW éditions Paris. Lampan är tillverkad av anodiserad aluminium och
finns i tre olika storlekar och färger.

Sätt
Iittala har tagit fram en bordslampa i
räfflat munblåst glas, här i grått. Foten
är i pulverlackerad stål med och terracotta, och sladden är klädd i textil.
Modellen heter Putki.

på tillvaron

Med rätt belysning kan man skapa magi. Att välja rätt ljuskälla till
den stämning just du vill ha i ditt hem är en hel vetenskap. Men
visst vill vi att själva lampan också ska vara en fröjd för ögat.
Här är några designnyheter i jordnära färger att låta sig inspireras
av!
Text: Sandra Widing

Den gråbeige golvlampan Twiggy Wood
från Foscarini med
skärm i kalkat lönnträ. Stången är i
glasfiberbaserad
kompositmaterial, och foten i
lackad metall.
Formgivaren
heter Marc
Sadler. Finns
i flera färger.

Ball Magnet vägglampa i
metall, här i mattborstad
satin. Formgiven av Benny
Frandsen för Frandsen.
Finns i flera färger.

Med ett fäste i
burgundyfärgad
mässing och stål
samt ljuskällor i glas
kan vägglampan IC
Lights C/W1 Double
från Flos användas
även som taklampa.
Finns i olika färger
och storlekar. Formgiven av Michael
Anastassiades.

Bordslampan Pile i obehandlad
ask, formgiven av Matti Klenell för
Swedese. Kollektionen utvecklades
från början för restaurangen på
nya Nationalmuseum i Stockholm.
Finns i olika storlekar.

Bordslampan Minneapolis i metall
från Frandsen,
formgiven av Friis &
Moltke. Här i vinrött.
Finns i flera färger,
och även som golv-,
vägg och taklampa.

Verner Panton har
designat bordslampan för Verpan, här
i sanden färg. Originaldesignen är från
1940. Finns i flera
färger, och även
som pendel.
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Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts

AVLOPPSEXPERTEN
Avloppsstopp är nu ett minne blott!
Du med 3-kammarbrunn – ring
och boka årlig tömning så har du
en sak mindre att hålla reda på!
Fma Holger Karlsson har bytt namn
till Avloppsexperten Åland
Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

ALLT I
SKICK?
3
o
3
o
3
o
3
o
3
o
3
o
3
o
3
o

Brandsläckare kontrollerad

3
o

Personalens utbildning i brandskydd,
utrymning, första hjälp

Brandvarnare/larm provat
Inomhusbrandpost genomgången
Rökluckor genomgångna
Utrymningsvägar fria
Varselmärkning, utrymningsskyltar, nödljus
Förbandslådan påfylld, ögonskölj på plats
Ögonskydd, hörselskydd, skyddshandskar
på plats

Tänk efter FÖRE, det
lönar sej i längden!
Enligt myndigheternas föreskrifter ska släckare
kontrolleras, minst
Vart annat år: om de finns inomhus i uppvärmda
utrymmen med en jämn temperatur
Varje år: fordon, båtar, utomhus
Eller oftare om de utsätts för omständigheter
som kan påverka dess funktionsduglighet
Kom in så hjälper vi dig att åtgärda eventuella brister.

Norrbölev. 3. tel. 22 860,
0400 721 572. hamsafe@aland.net

PEUGEOT e-EXPERT

GARANTI

REDAN 13 SÅLDA PÅ ÅLAND
TAR DU NR 14?

ÅR

UTAN KM-GRÄNS

UPP TILL 330 KM PÅ EN LADDNING
BOKA PROVKÖRNING REDAN IDAG
GARANTI 5 ÅR UTAN KM-GRÄNS – ÄVEN I PROFESSIONELLT BRUK . Peugeot e-Expert pris från 43 899,67 € (inkl. leveranskostnad 600€). Co2 0 g/km, blandad körning 250-268 Wh/km,
dragkapacitet obromsat släp 750 kg / bromsat släp 1 000 km. Givetvis finns Peugeot Expert även med dieselmotor.

Bilförsäljning: Pontus tel. 329 926, Alexander tel. 329 922, Farbod tel. 329 927, Sven tel. 329 920
Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935

Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00
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Boka en kostnadsfri köksplanering!
Vi kommer hem till dig för uppmätning och planering. Kontakta oss för mer information.

• Hög kvalitet • Skräddarsytt • Snabba leveranser
• Stort urval av luckor, bänkskivor & handtag

Passa på att besöka vår köksutställning!
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LÖVDALSVÄGEN 2A (bredvid Great Burger och Fina Fisken) • Tel. 23 000 • info@wage.ax
www.wage.ax • ÖPPET: MÅNDAG–FREDAG 9–18, LÖRDAG 10–15
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TREND02

MARELD

Upplev friheten!
Sedan 1993 har vi på Fiskarhedenvillan levererat drygt 7 000 hus
runtom i Norden. Men en Fiskarhedenvilla är betydligt mycket mer
än bara fyra väggar och ett tak. Den är ett hem att växa i. Därför
låter vi våra kunder få vara med och påverka. För vi vet att du och
din granne är olika. Vi vet att du vill vara med och skapa ditt eget
hem. Och det är den här kunskapen som gjort oss till marknadsledare inom platsbyggda lösvirkeshus. Vi hjälper dig hela vägen från
idé till entré.

Hör av dig till:
Britt-Marie Azam Larón på 0457-34 34 357 eller
besök fiskarhedenvillan.se för att se våra andra husmodeller.

RUNN

6

Säkerhet
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DIGITALA LÅS
BLIR ALLT
VANLIGARE
– så fungerar de!

De digitala låsen
har blivit allt vanligare på Åland de
senaste fem åren,
men hur funkar de
egentligen? Och är
de nödvändiga?
Åland Just Nu
har pratat med
Linus Gestranius
på Ålands Lås &
Säkerhet för att ta
reda på vad ett
digitalt lås i hemmet innebär och
vilka fördelar och
nackdelar som
finns.
Ett digitalt lås är ett elektroniskt lås som man inte
behöver en nyckel till. Den
vanligaste modellen för
hemmabruk är batteridrivna
kodlås eller kortläsare eller
en kombination av de två.
– I stället för en fysisk
nyckel slår man in en kod.
Sedan finns det mer och
mindre avancerade digitala
lås. Fördelen är att man inte
behöver vara orolig att tappa
bort nyckeln, säger Linus
Gestranius.
Vad händer om man glömmer sin kod då?

Kod i stället för
fysisk nyckel. Det är
en av fördelarna med
digitala dörrlås, menar
Linus Gestranius.

– Tappar man en nyckelbricka kan man programmera bort den så att den
slutar fungera. Normalt har
man en administratörskod
för att lägga in användarkoder. Det är en kod som ofta

fastighetsägaren väljer själv.
Den som har hand om fastigheten brukar administrera
det och kan lägga till, ta
bort, eller ändra kod.
En annan fördel med ett
digitalt lås är att det kan

alternativ
till våld

ska skaffa ett inbrottslarm,
men det är inte så hemskt
vanligt med inbrott hos
privatpersoner. De digitala
låsen är inbrottssäkra, förutom om koden kommer
på villovägar för då kom-

mer vem som helst in. Man
måste se koden lite som en
nyckel, säger Linus Gestranius.

Kan ha olika lås
En praktisk aspekt är att

Hur ser ditt drömhem ut?
Välkommen och diskutera dina visioner och önskemål!
Vi erbjuder individuella kvalitetsprodukter. Stugor och
stockhus från Finnlamelli och kök från Puustelli.

Lilja 171

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

vara en trygghet om man är
orolig för inbrott.
– Det är upp till var och
en vad man känner, men
det är många som vill ha
inbrottslarm. Känner man
sig otrygg tycker jag att man

i samarbete

SmartLift
lyfter upp
avfallskärlen
till lämplig
höjd!

Nyhet! Finnlamellis
Ryhti är ett nytt
sättningsfritt timmer.

HITTA DITT DRÖMHEM HOS OSS!

Lindén Byggkonsult
Ålandsv. 23, tel. 15 212. Öppet: vardagar 9–16
aland@finnlamelli.fi

Valo 54

Säkerhet
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”Känner man
sig otrygg
tycker jag
att man
ska skaffa
ett inbrottslarm.”

Fönsterglas
Termoglas
Plexiglas
Speglar

Tel: 19 358, 0400 476 082 Fax: 22 580

Kom in och gör en bra affär!

Finns det några nackdelar
med digitala lås?
– Nackdelen kan vara att det
inte finns en fysisk nyckel
att öppna med om det digitala låset går sönder. Det
bästa är, i egnahemshus
med två dörrar, att man har
en mekanisk nyckel i den
ena dörren och ett digitalt
lås i den andra.
Den vanligaste modellen
av de digitala låsen för hemmabruk heter Yale Doorman
som kan användas i princip
var som helst.

man kan koppla både inbrottslarm och brandlarm
till sitt digitala lås. Kostnaden för detta beror på från
hus till hus, enligt Linus
Gestranius.
– Pris är hemskt svårt att

säga, mycket beror på hur
fastigheten ser ut och hur
många detektorer man ska
ha i huset. Vi åker och tittar
vad det finns för behov och
ger pris efter det.
De digitala låsen kostar

ungefär dubbelt så mycket
som en vanlig nykelcylinder och ligger mellan 400
och 500 euro beroende på
modell. Enligt Linus Gestranius blir de allt vanligare på
Åland.

Geta
BetongProdukter
Vi tillverkar
• Trekammarbrunnar • Slutna system
• Flytpontoner m.m.
Kontakta Jimmy på tel. 0457 342 1784
eller per e-post: info@getabetong.ax
tel. 0457 342 1784

– Den kan man öppna
med kod, med nyckelbricka
eller med en app i telefonen.
Hur ska man gå tillväga
om man vill installera ett
digitalt lås?
– Man kan till exempel kontakta oss och berätta vad
det sitter för något i dörren
i dag så kan vi ta fram alternativ som passar till den
dörren. Det är en lämplig
början så kan man få olika
förslag, säger Linus Gestranius.
Text: Tara Bamberg
Foto: Daniel Eriksson

Skjutdörrar
OCH FÖRVARINGSSYSTEM

Välkommen in och se ut Din favorit samt
hämta broschyr!

OS-KÖK
Innehavare: OVE SNÄLLSTRÖM
Bolstavägen 1, tel. 12950, fax 12940
Öppet: månd–torsd 10–14
os-kok@aland.net

Lagerförsäljning:

Pappersisolering
50 mm, 75 mm
och 100 mm
Mått: 565 x 1200 mm

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

Nytt hos oss!

Öppet
24/7h
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
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Trähantverk

Linda Myllykoski har nyss flyttat hem till Åland efter flera år i Sverige.
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Trähantverk
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De stora
projekten kräver
många olika typer
av verktyg för att
slutföra.

Linda Myllykoski fick efter avklarat gesällprov ut sitt gesällbrev från Capellagården på Öland år 2018.

Vid möbelsnickeriet kan det vara de små detaljerna som
gör skillnad på slutresultatet.

Möbelsnickeri kräver sin beskärda del material inför att ett projekt ska påbörjas.

Linda fastnade för
möbelsnickeriet
Från början var det en slump, men nu är hon fast.
För Linda Myllykoski är trähantverk det hon vill
göra med livet och i framtiden drömmer hon om
att driva sin egen verkstad på heltid.
Det var aldrig den stora planen att
Linda Myllykoski skulle börja med
trähantverk och möbelsnickeri.
När hon fortfarande gick på Ålands
lyceum kändes det aldrig egentligen som att det var en väg som
fanns att gå.
– Det var aldrig någon som sa
”du kan bli möbelsnickare”, det
kändes alltid väldigt uppstyrt att
man kunde studera vidare och bli
ekonom eller läkare eller så.
Men när hon väl satte sig ner
för att hitta sin utbildning så blev
det, av en slump, linjen slöjdhant-

verk och formgivning vid Linköpings Universitet.
– Den linjen är nedlagd nu, jag
tror det var svårt att få ihop det
akademiska med det praktiska.
Den var ganska ensam i sitt slag i
just den inriktningen.
Ganska snabbt på utbildningen
fastnade Linda Myllykoski för
trähantverket och då insåg hon
också att det var just det hon ville
fokusera på, inte den akademiska
biten.
– Jag ville bara snickra och ha
roligt så jag pluggade vidare vid

”Jag tänker och
tror att hela
den här Ikeatrenden börjar
mattas av.”

”Jag tänker och tror att hela den här Ikeatrenden börjar mattas av. Folk är lite trötta på att alla
på gatan har samma stolar och bord”, säger Linda Myllykoski.

Grebbestads folkhögskola i två
år och läste enbart möbelsnickeri
där.

Efter Grebbestad blev det
Öland och anrika Capellagården,
grundad av möbelsnickaren Carl

Malmsten, där Linda gjorde
sitt examensarbete och fick sitt
gesällbrev.
– För att få ut det gjorde vi
en typ av examensprov. Jag
gjorde en förvaringsmöbel, vi
designade och snickrade allt
från grunden och varje moment
bedömdes.

» Fortsättning på nästa sida
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Trähantverk
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händer med dem. Annars
håller jag på med massa
små grejer hela tiden, täljer skedar och så. Jag vill
göra något med händerna
bara.

» Fortsättning från
föregående sida

Drömmen om
ett eget snickeri
Efter nästan tio år i Sverige flyttade Linda Myllykoski hem till Åland i
somras. Nu har hon en
verkstad i källaren i sitt
hem och har ett jobb som
inte är möbelsnickare
som huvudsysselsättning.
– Drömmen är att ha ett
eget snickeri där jag kan
göra precis vad jag vill när
jag vill. Samtidigt har jag
just nu ett jobb där jag
får träffa människor och
det tycker jag också om,
så man inte bara gör för
sig själv.
Helst av allt ser hon
en framtid där hon kan
kombinera så väl det
egna, ensamma arbetet,
med att träffa människor
exempelvis genom att dra
kurser i möbelsnickeri.
– Jag tror inte det ska
vara några större svårigheter med att starta upp
något eget men samtidigt
har jag inte riktigt bestämt mig hur jag vill jobba ännu. Ibland gillar jag
att bara göra saker själv.
Vill jag jobba tolv tim-

Inte så konstnärlig

Linda Myllykoskis hem är fyllt av möbler hon själv snickrat och fler
är på ingång.

mar i sträck utan att äta
så göra jag det liksom.

Slutet på Ikea-eran
När det kommer till ålänningars vilja och kännedom om möbelsnickeri är
Linda Myllykoski positiv.
Hon tror att människor vill
ha kvalitet i sina hem.
– Jag tänker och tror att
hela den här Ikeatrenden
börjar mattas av. Folk är
lite trötta på att alla på
gatan har samma stolar
och bord. Intresset börjar

växa helt enkelt, folk vill
ha unika produkter och
ålänningar är i grunden
så hantverksintresserade.
Vi har så många duktiga
hantverkare här på ön.
För Linda Myllykoski
ligger fokus under vintern
2021 mycket på att göra
stolar till det egna, nyinflyttade hemmet.
– Jag fick ett stipendium förra året just för att
göra stolar och tanken är
att de ska stå i vårt hus
men vi får se vad som

Trots att trähantverket
blivit en så stor del av hennes liv har Linda Myllykoski aldrig sett sig själv
som särskilt konstnärlig.
– Jag har aldrig tänkt
att jag är definitionen av
kreativitet, jag bara gör och
så blir det egentligen.
När det kommer till vad
hon är stoltast över att ha
snickrat samman under
sin tid inom möbelsnickeriet är det två projekt med
ett gemensamt tema som
Linda Myllykoski direkt
har i åtanke.
– Jag har två grejer
jag är väldigt nöjd med.
Dels gesällen, förvaringsskåpet, jag gjorde, dels en
sideboard jag gjorde på
Grebbestad som vi ställde
ut på Möbelmässan.
– Det är möbler jag
lagt så många timmar på
och så har man inte riktigt något annat val än att
vara nöjd med det.
Text: Otto Johansson
Foto: Rober Jansson

Mumintavlan gjord i trä är ett exempel på
Det här förvaringsskåpet var Linda Mylen typ av produkt och arbetsmetod som
lykoskis gesällprov när hon gick på Capel- Linda Myllykoski hoppas kunna jobba mer
lagården på Öland.
med i framtiden. Foto: Privat

Ett av de projekt Linda Myllykoski är mest nöjd är den här sideboarden hon gjorde i
Grebbestad som sedan ställdes ut på Möbelmässan.

ÅLANDS BIL & PLÅT
I MARIEHAMN
Karlbergsvägen 10, tel. 22446, ax.bilplat@aland.net
Öppet: måndag–fredag kl. 07.00–16.00

BOKA TID NU!

VI SÄLJER OCH UTFÖR SERVICE
PÅ POLARIS MASKINER.
Vi servar även andra märken.
Vi säljer också reservdelar, däck och tillbehör
till dom flesta fyrhjulingar.

Riktning bilplåt • Dragriktning
Egen lackering • Byte av bilglas
Reparerar stenskott i glas • Plastreparationer
Tillverkar övningsbromsar

– Ålands största leverantör av fyrhjulingar –

Riktning tyngre maskiner • Svetsning
Specialjobb? ombyggnad, lackering...

Godbyvägen 4, tel. 22 591. Mån–tor 8.00–17.00, fre 8.00–16.00

Behöver du lånebil?

Just nu 1 / 2021
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KRISTELEFON

• Lastbilstransporter
• Grävningsarbete
• Slamsugning
• Krossgrus
• Matjord

- hjälp och stöd i svåra livssituationer
Telefonen är öppen:
må, on kl. 16–20 • ti, to, fr kl. 9–13

09 2525 0112

T.ex. husgrunder, enskilt avlopp, vägar, snöröjning och sandning.

(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo

Kontakta Stefan på
tel. 35 600, eller
stefan.karlsson@akeri.ax
facebook.com/akeri.sk.ab

Beställ
St1 Opti Premium
redan idag och dela
upp din faktura i
upp till 5 rater!

Kylan smyger sig på,
det kan ske över en natt.
St1 Opti Premium är marknadens
effektivaste eldningsolja.
Rundbergs Bil & Service Ab
Strandgatan 1B, tel. 15 222.

www.rundbergs.com

• mindre sot & beläggning i pannan
• förbrukningen minskar med ca 5%
• effektivare förbränning och
mindre servicekostnader
• nöjd kund garanti

Ring 19 241 och beställ marknadens
effektivaste brännolja redan idag!

12
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Försäljning och montering av

Bild: Tulikivi Oyj

FÖNSTER & DÖRRAR
– över 900 fönster monterade!

PVC fönster
och skjutdörrar

– generation till generation –
Underhållsfria fönster med bra
värmeisolering.

LAKO GRAFIA 18

Trä/alu fönster
Garageportar
i hög kvalitet

t.ex. Industriport med motor
4500x5000 från 3600,- monterat
Standardport med motor 2200x2400
från 1300,- monterat

Aluminiumdörr
och fönsterpartier
från kvalitetsprofilen Aluprof
(direkt från fabrik)

Elektriska vägbommar och grindar
Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!

CB KONSTRUKTION
Ab
tel. 0457 3135 157

KAIRA 4

TU 1450/1

KALLA DUO 1800

Torsdag 18–20
Fredag 14–16
Övriga tider enligt
överenskommelse
VÄLKOMMEN!

Elda
med ved
– det naturliga alternativet

Kalmarnäsv. 212, 22140 Mariehamn
Tel. 0457 361 3977 • gm.mureri@aland.net

Fler spismodeller på www.tulikivi.com

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

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

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

Tel. 0457 343 2120 | bjorkslingan.ax | info@bjorkslingan.ax
Auktoriserad försäljnings- och servicceenhet

Just nu 1 / 2021
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Köp bergvärmepump nu!

Köp bergvärmepump nu!
55-tums QLED Smart-TV ingår.

Funderar du på att köpa värmepump?
Då har du chansen att göra en extra
55-tums
Smart-TV
ingår.
bra affär QLED
just nu: köp
en berg-, jordeller sjövärmepump från Thermia före
Läs
mer
erbjudandet
den
31om
mars
så får dupåenthermia.se/TV
Samsung
eller
kontakta
oss4K
direkt
så -TV
berättar
vi mer.
55-tums
QLED
Smart
på köpet.

Bygg och
renovera rätt

Erbjudandet gäller 1 februari–31 mars 2021.
Läs
mer om erbjudandet och
TV:ns värde är ca 1000 euro. Kan inte kombineras
hitta din
närmaste
med andra
rabatter ochåterförsäljare
erbjudanden.
på thermia.se/TV.

Planerar du att renovera ditt hem? Många frågor
kan dyka upp på vägen.
Anlita auktoriserade hantverkare eller göra jobbet själv?
Branschregler, byggbestämmelser och elinstallationer
– vi har samlat nyttig information för en säker renovering.
Läs våra skadeförebyggande tips och råd på
omsen.ax/forebygg-skada

Fråga oss!
Nu kan du skicka din fråga
till våra skadeförebyggare via omsen.ax

omsen.ax | 018 27 600 | Köpmansgatan 6

Kontakta oss för mer information och offert redan idag!
Ring 23 166 eller mejla till info@hp.ax. Vi hjälper dig gärna!
Vesterkalmarevägen 77, tel. 23 166
Öppet må-fre: 8.00-16.30 • info@hp.ax • www.hp.ax
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JAN SÖDERSTRÖM

tel. hem 34 048 eller GSM 040 022 9041
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Grävning utföres
med runtomsvängande maskin
och traktorgrävare.
Grävning av t.ex.
husgrunder och
dränering m.m.

AV GRANIT

kamp

ca 20 olika

ÄVEN KOMPOSIT
hittar du hos oss!

Stenhuggeri

Saarinen &
Åkerblom
Karlbergsvägen 8
Norrböle

Tel. 23 069

www.stenhuggeri.ax
saarinen.akerblom@gmail.com

Gräver allt och överallt

Mariehamns
Spräng Ab
tel. 44 100, 0400 529 698

HONDA ATV
d n a l n i F s ek i b a d n o H

tajiknomadnoh/moc.koobecaf

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 €
* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:H OHNODNADMAÖMNÖKNI JKÄT.
I J ÄFT.I F I

facebook.com/hondamonkijat

TRX420FE T3B

Vi erbjuder
FÖRMÅNLIG
FINANSIERING!
HONDA

Hondabikes Finland

8.990 €

TRX500FPE T3B

10.590 €

Honda ATV-modeller
Pris exkl. leveranskostnader.
Vi förbehåller oss rätten till ev. prisändringar.

ATV -mallisto alkaen 7 990 €

Trädgård

Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden
hinnan
muutoksiin.
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd 9–15
Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.alkaen

HONDA ATV -mallisto

7 990 €

H OHNtoimituskulut.
KNI JKÄT.
Pyydä
vaihto-lisätään
ja rahoitustarjous:
ODNADMAÖMNÖ
I Joikeuden
ÄFT.I F Ihinnan muutoksiin.
* Hintoihin
paikkakuntakohtaiset
Pidämme

Marin

Just nu 1 / 2021
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EAB portar
Vi säljer och monterar måttbeställda
varmförzinkade EAB vikportar, slagdörrar,
gångdörrar och även entrépartier i stål.

EPOS – årets stora nyhet!

Det är unik formgivning med omsorg om material, funktion och
detaljer. Men det som alla pratar om är valfriheten.

EAB PORTAR FÖR ALLA BEHOV
För närmare information kontakta oss!

– sedan 1966 –
Vestansunda • tel. 32 449 • fax 32 717 • Kjell 0400 529 882
www.mattssonssvets.ax

Välkommen in och hämta

BADRUMSBOKEN 2021
– full med inspiration och idéer!

Passa på!
Nu kan du fynda

Vi har lång och gedigen kunskap inom samhällsbyggnad

utvalda
utställningsmöbler till

och utvecklas ständigt. Vi hjälper dig som kund genom hela
byggprocessen, från idé- till förvaltningsstadiet.

HALVA
PRISET!

018-528 660
Östra Esplanadgatan 7
bengtdahlgren.ax
Auktoriserad
VVS-installatör

FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax
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Allt du behöver finns hos oss!
NYHET!

Sencor stavmixer
4 set, 1000 W.
Finns i flera färger.

99,-

Hur har du det?
Samtalsstöd
online

Apple AirPods Max

White Shark Gamingset

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.

4-in-1, endast 89,-

Sencor smoothie mixer
800 W. Finns i flera färger.
2 flaskor ingår. 69,-

Dags för en ny TV?
Philips 4K Android TV

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

Tidsbokning må–to kl. 9–15

044 979 2439

43–65”.
Kom in så hjälper vi dej!

i Sittkoffs, tfn 018-620 200
Öppet: mån–fre 9.30–17.30, lörd. 10–15

Ålandsstugan lokalproducerar just för DIG!
Har du funderat på egen stuga, bastu, bod, carport, väntkur, vindskydd, sandlåda eller
kanske en egen kombination av lekstuga/förråd? Möjligheterna är många, kom in med
dina idéer.
Vi bygger i lättstock, och du kan välja att få din beställning som byggsats eller färdigt
monterad i vår fabrik i Haraldsby.

Vi tillverkar även traditionella golv-, vägg– och takelement.
Hör av dig för oﬀert!

Roger Enström: 0457 526 7018 eller roger.trateknik@gmail.com
Vår adress är: Österåkersvägen 7, Haraldsby, 22410 Godby

www.trateknik.ax
Ålandsstugan - en del av Träteknik Ab

Just nu 1 / 2021
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Ett hem har väggar och tak.

Det är du som gör hemmet. Vi gör det möjligt för dig.
Ett bostadsköp är den största investeringen för många ålänningar. Hos oss
får du ett tryggt bolån som anpassar sig efter din livssituation. Som ägarkund
samlar du också OP-bonus för ditt bolån och har möjlighet att teckna lång fast
ränta i upp till 25 år, en av alla förmåner endast för våra ägarkunder.
Läs mer: op.fi/bolan
Kontakta oss: 010 257 2901
Bolånet beviljas av andelsbanken.
Samtal till OP Gruppens 010-företagsnummer kostar 0.0835 e/samtal + 0.07 e/minut (inkl. moms)

TOYOTA – FINLANDS
MEST ÄLSKADE
BILMÄRKE
VINTERDÄCK MED
LÄTTMETALLFÄLGAR 490 €
Toyota Corolla är återigen Finlands bästsäljande
hybrid- och bilmodell, och Toyota Yaris är den
mest populära i sin storleksklass. Tack för det.
Vi erbjuder nu utmärkta fördelar för Corolla Hybrid
och Yaris Hybrid. Dessutom har våra hybridmodeller
alltid automatisk växellåda som standard,
självladdande hybridteknik och god körbarhet.
Välkommen på provkörning och
dra nytta av förmånerna!

FÖRMÅNER UPP TILL

1 900 €

När du väljer en välutrustad Corolla
Touring Sports Hybrid Active Editionmodell och vinterdäck.

COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition totalpris 30 099,12 €* (inkl. lev. kostn. 600 €), WLTP CO₂-utsläpp 103 g/km, WLTP EU-förbrukning 4,6 l/100 km. Corolla Hybrid
-modellerna CO₂-utsläpp 101-121 g/km och förbrukning 4,5-5,3 l/100 km. YARIS 1.5 Hybrid Active totalpris 22 086,89 € (inkl. lev. kostn. 600 €), WLTP CO₂-utsläpp 87 g/km,
WLTP EU-förbr. 3,8 l/100 km. Nya Yaris Hybrid-modellerna WLTP CO₂-utsläpp 87–98 g/km och förbrukning 3,8–4,3 l/100 km. GARANTI 3 år/100 000 km, rostskyddsgaranti för genomrostning
av karossen 12 år, hybridsystemgaranti 5 år/100 000 km. Toyota Hybridbatterigaranti 10 år/350 000 km. Vinterdäckerbjudandet gäller nya Corolla och Yaris kundbeställningar (endast
privatbeställningar) och gäller en begränsad tid, gäller ej GR Yaris-modellerna. *Kampanjpriset gäller tillsvidare. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Upptäck fördelarna: Toyota.fi.

www.ohmansbil.ax
Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

www.toyota.fi • www.toyota.se

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – Fre 09.00-17.00
Lör 11.00–14.00

Verkstad
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00

Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
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HÅLL AVSTÅNDET!

1001–1002–1003
För att veta att du håller ett tillräckligt avstånd till fordonet framför dig kan du
med fördel använda dig av 3-sekundersregeln. När fordonet framför passerar
en viss punkt, till exempel en kantstolpe, börjar du långsamt räkna ”1001, 1002,
1003”, passerar du själv denna punkt före ”.. 3” så ligger du för nära!

Just nu 1 / 2021

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

Fredagen den 12 mars är det premiär för musikalen Grease på Alandica där Tilde Polviander och Staffan Lindström spelar kärleksparet Sandy och Danny Regissör är Robert Liewendahl. 

FEBRUARI

Fredag 26

söndag 14

Temaguidning: Bröllopstraditioner
i Ålands kulturhistoriska museum
Museiguiden Hanna Leppälä en
tidsresa till ett bröllop under bondesamhällets tider kl. 14.

Sportlov på Sjöfartsmuseet
Det finns massor med roligt för
små och stora att upptäcka.
Lär känna museets utställningar genom skattjakten och
besök lekrummet Ruby och
Havet. Kl. 11-16.

onsdag 17

Lördag 27

Mötesplats för konst och hantverk
Skapa tillsammans med andra
med ett kreativt intresse onsdagar i
februari-mars hos ABF på Ålandsvägen 40. Olika hantverk varje
tillfälle, se Abfaland.ax för mer info.
Kl. 18.30-20.30.

torsdag 18
BARN / UNGA

Kramdjursövernattning på Stadsbiblioteket Låt ditt kramdjur övernatta
i stadsbiblioteket! Lämna in den
18.2 kl. 10-18. Dagen efter kan du
titta på foton från natten på stadsbibliotekets Facebook-sida.
MUSIK / TEATER

Konsertföreställning: Den röda rosen
i Alandica Camilla Heidenberg som
musiker, kompositör, sångerska,
skådespelare och manusförfattare.
Föreställningen belyser våld i nära
relationer. Kl. 19.
KONST / TEATER

Performance: BER-TLV-BRN-TKUMHQ - Fem scener ur en livsberättelse
Jonah Jürgen Bogle delar fem
scener ur sitt liv med text, dikt,
bön, rörelse, dans, ljud, aktioner, telefonsamtal på Storagatan 9 (NIPÅ). Förhandsbokning.
Kl. 19.

Titte Törnroth, filmkommissionär på Ålands
landskapsregering, aktuell med inspelningarna
av Agatha Christies Hjerson runt om på Åland.
Har du något hemmaprojekt
på gång?
– Det har jag hela tiden, bor i ett
hus och projekten slutar aldrig.
Jag blev tvungen att byta kylskåp så då måste hörnan runt
det fixas på nytt och så har jag
ett stort målprojekt som får bli
till senare i vår.

lördag 20

KONST / KULTUR

Kulturlördag på Konstmuseet Diskussionstillfälle om Sixten Janssons
konstnärsskap med Carina Aaltonen.
Kl. 14.

söndag 21
FÖRELÄSNING / GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Spetälskekolonin på
Gloskär i Kulturhistoriska Museiguiden
Geir Henriksen berättar om ödet för
de spetälskesmittade i Ålands kulturhistoriska museum kl. 14.

Måndag 22
BARN / UNGA

fredag 19
KONST / TEATER

Performance: BER-TLV-BRNTKU-MHQ - Fem scener ur en
livsberättelse
Jonah Jürgen Bogle delar fem
scener ur sitt liv med text, dikt,
bön, rörelse, dans, ljud, aktioner, telefonsamtal på Storagatan 9 (NIPÅ). Förhandsbokning.
Kl. 19.

Foto: Hülya Tokur-Ehres

lande föreställning i Alandica
kl. 19.

BARN / UNGA

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

ÖVRIGT
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Sportlov på Sjöfartsmuseet
Det finns massor med roligt för små
och stora att upptäcka. Lär känna
museets utställningar genom skattjakten och besök lekrummet Ruby och
Havet. Kl. 11-16.

Tisdag 23
BARN / UNGA

Sportlov på Sjöfartsmuseet
Det finns massor med roligt för små
och stora att upptäcka. Lär känna

Hur tar du annars vara på
vårvintern på Åland på bästa
sätt?
– Jag pysslar på inomhus och
gör allt det där som jag aldrig
hinner göra på sommarhalvåret.
Text: Otto Johansson

museets utställningar genom skattjakten och besök lekrummet Ruby och
Havet. Kl. 11-16.
• Under ledning av slöjdläraren Anna.
Anmälan till sofia@sjofartsmuseum.
ax, ange barnets namn, ålder och
kontaktuppgifter till ansvarig vuxen.
Kurspris 25 e/deltagare. Kl. 12-14.

Onsdag 24
BARN / UNGA

Sportlov på Sjöfartsmuseet
Det finns massor med roligt för små
och stora att upptäcka. Lär känna
museets utställningar genom skattjakten och besök lekrummet Ruby och
Havet. Kl. 11-16.
• Under ledning av slöjdläraren Anna.
Anmälan till sofia@sjofartsmuseum.
ax, ange barnets namn, ålder och
kontaktuppgifter till ansvarig vuxen.
Kurspris 25 e/deltagare. Kl. 12-14.

Torsdag 25
BARN / UNGA

Sportlov på Sjöfartsmuseet
Det finns massor med roligt för små
och stora att upptäcka. Lär känna
museets utställningar genom skattjakten och besök lekrummet Ruby och
Havet. Kl. 11-16.

BARN / UNGA

Sportlov på Sjöfartsmuseet
Det finns massor med roligt för
små och stora att upptäcka.
Lär känna museets utställningar genom skattjakten och
besök lekrummet Ruby och
Havet. Kl. 11-16.

Söndag 28
BARN / UNGA

Sportlov på Sjöfartsmuseet
Det finns massor med roligt för
små och stora att upptäcka.
Lär känna museets utställningar genom skattjakten och
besök lekrummet Ruby och
Havet. Kl. 11-16.

söndag 28
GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Fängslande
Kastelholm i Kulturhistoriska En
tidsresa genom Kastelholms
fängelsehistoria med museiguiden Hanna Leppälä. Ingår i
inträdet. Kl. 14.

torsdag 4
DIGITALT EVENEMANG / FÖRELÄSNING

Samtal om kultur, litteratur och
skrivande i stadsbiblioteket
Alla intresserade välkomna.
Anmälan senast dagen innan till
info@abfaland.ax. Kl. 18-19.30.
TEATER

Teater: Ken Ludwigs Baskerville
- ett fall för Sherlock Holmes En
snillrik, briljant och underhållande föreställning i Alandica
kl. 19.

fredag 5
TEATER

Teater: Ken Ludwigs Baskerville
- ett fall för Sherlock Holmes En
snillrik, briljant och underhållande föreställning i Alandica
kl. 19.

söndag 7
GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Stenåldern i
Kulturhistoriska Om du har sett
TV-serien ”De första svenskarna” på SVT har du kanske
undrat hur det var på Åland
under stenåldern. Kom med på
kulturhistoriskas temaguidning
så får du svar! Kl. 14.

onsdag 10
ÖVRIGT

MARS

onsdag 3
ÖVRIGT

Mötesplats för konst och
hantverk Skapa tillsammans
med andra med ett kreativt
intresse onsdagar i februarimars hos ABF på Ålandsvägen
40. Olika hantverk varje tillfälle,
se Abfaland.ax för mer info. Kl.
18.30-20.30.
TEATER

Teater: Ken Ludwigs Baskerville
- ett fall för Sherlock Holmes En
snillrik, briljant och underhål-

Mötesplats för konst och
hantverk Skapa tillsammans
med andra med ett kreativt
intresse onsdagar i februarimars hos ABF på Ålandsvägen
40. Olika hantverk varje tillfälle,
se Abfaland.ax för mer info. Kl.
18.30-20.30.

fredag 12
DANS / MUSIK

Musikalen Grease på Alandica
Teater Alandica presenterar
Jim Jacobs och Warren Caseys
klassiska musikal. Kl. 18.30.
.
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Gör det lätt för
dina kunder att
hitta dig!
Boka en företagspresentation, en enklare form
av webbsida, på www.aland.com så bjuder vi på
premiumplats i branschguiden! Ett paket med
förmånlig årskostnad och tydlig exponering.
Aland.com har över 100 000 besök per månad.

Vill du veta mer?
Kontakta Pia Nyberg på pia.nyberg@strax.ax
eller ring 0457-382 3255

Vi är med, och fler med oss!

450 €/år
exkl mo
m

s

Fotograferna Tiina Tahvanainen och Hülya Tokur-Ehres ställer ut på Galleriet.

Mickes Tak

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

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

Almas hantverk och galleri
Sottunga

maskindrivna fartyg och annan kuriosa från
sitt museum på Vårdö. Öppet tisdagar kl 1620 och torsdagar kl 13-17.

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

Jomala bibliotek

Baka

Tosarbyvägen 5

Till den 25.2 visar Iris Hellén akvareller, bildväv
och mattor.

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

Kökars museum

Bomärket
Ovanåker Saltvik

CTL Bygg & Snickeri
0457 313 5692
ctl.bygg@gmail.com
Kastevägen 133, Saltvik

MD Svets & Service

040 361 6112
mdsvetsmontage@gmail.com
Norrängsstigen, Jomala

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

Ehns

Styrmansg 1

Juha Pykäläinen visar sina illustrationer till
barnboken ”Sirkusjuttaja” (”Cirkushistorier”) av
Kirsi Kunnas (1985) i galleriet i det bakre rummet.
Konsten kan ses under butikens öppettider.
På lördagar kl 12-14 är konstnären på plats i
galleriet.

Finströms bibliotek

Linda Lindblom visar sin konst på biblioteket
under januari månad.

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

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

Föglö bibliotek

Ålands Emigrantinstitut visar utställningen ”Rysk
invandring – åländsk utvandring. Ryske soldat
Deschkins liv och ättlingar. Från Nizjnij Novgorod
till Åland och ut i världen” fram till den 25.2.
Utställningen kan besökas under bibliotekets
öppettider: måndag 10-13 och 16.30-20,
onsdag 16.30-20 och torsdag 16.30-21.

Galleriet

.com

ALLT OM ÅLAND

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

Godbyvägen 439

Den 4.2 öppnar Tiina Tahvanainens och Hülya
Tokur-Ehres fotoutställning ”Timetravelling”. Den
visas sedan till den 28.2.

Geta bibliotek

Lars-Erik Eriksson ställer ut fotografier av

Fiskehus om hur det var i fiskesamhället förr i
tiden. Öppet enl ök, tel 0457-5244077.

Lasses Fartygsmuseum

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

Lemlands bibliotek

Från kvällen den 4.2 till den 1.4 ställer Taina
Dahlberg akvareller på temat småkryp.

Mariehamnsmuseet
med modellstaden
Ålandsvägen 42

Mariehamn på 1920-talet öppet alla lördagar
kl 14–16 from 16.2 fram till sommaren.

Mariehamns stadsbibliotek

Jaana Gustafssons akvareller på temat ”Mitt
Åland” visas till den 7.2.
11 februari-11 mars – Mariehamns trähus av
Bertil Byman

Nordens institut

Utställningen ”Välkommen hem - vi möts på
mitten”, med nio utställare, visas till den 24.2.
Utställningen visas torsdagar kl. 17-20, samt
lördagar kl.12-15 eller enligt privat bokning.
På Nipås hemsida finns också en digital
presentation. Från den 11.1 kan den norska
konstnären Nicolay Aaamodts konst ses i en
digital utställning på nipa.ax.

Sevärt

Just nu 1 / 2021

Söker du
hantverkare?
Kolla branchguiden
på aland.com!

Foto: Robert Jansson

Sittkoffs galleria

I Medis vinterutställning, med medverkande
från flera konstkurser, visas akvarell-,
akryl- och oljemålningar på temat
”Vattenlandskap”. Utställningen kan ses
under gallerians öppettider till den 8.2.

Sjöboden Sandskär i
gästhamnen i Sottunga

ses till den 5.4. I Qben visas till den 7.3 äldre
och nyare verk av Sixten Jansson. Årets
basutställning har tre teman: Sigrid Granfelt,
Guldkant på vardagen och Något gammalt,
något nytt, något lånat, något blått.

Ålands kulturhistoriska
museum

Konsthantverk av Alma-gruppen. Öppet ons,
fre och sö kl 15–20.

Basutställning om Ålands historia.
Öppettider: Tisdag, onsdag, fredag, lördag,
söndag: kl 11-17, torsdag: kl 11-20, måndag
stängt.

Sjökvarteret

Ålands landskapsarkiv

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

Sunds bibliotek

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

Telemuseet på Vårdö
Vargata

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

Vårdö bibliotek

Bosse Ahlnäs ställer ut sin samling
med kaffemärken från år 1955 och
läskedrycksetiketter från år 1960 i Vårdö
bibliotek under januari. Biblioteket är öppet
tisdagar och torsdagar kl. 13.00 - 16.30
samt 18.00 - 20.00.

Miniutställningar om; gästböcker, vykort
och brev med anknytning till romantik, äldre
trycksaker, ovanliga namn. Öppet måndagtorsdag kl. 12-16, fredag 12-15.

Ålands sjöfartsmuseum

Är du företagare och vill få
extra synlighet i branschguiden?
Våra Premiumkunder syns först och bäst!
Förmånlig årskostnad, snabb exponering
efter att du beställt.
Vi ser till att du syns där andra syns!
Kontakta Simon Nurme tel. 525 866,
simon@strax.ax

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

Önningebymuseet

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

.com

ALLT OM ÅLAND

Ålands fotografiska museum
Pålsböle, Finström

Öppet enligt överenskommelse Olle eller
Benita Strömberg på tel: 43964 eller 0457
0595967.

Ålands konstmuseum

Den 5.2 öppnar en utställning med Niclas
Warius fotografier. Utställningen kan sedan

De senaste uppdateringarna hittar du
på aland.com

HITTA LUNCHER, TELEFONNUMMER, FÖRETAG,
INSPIRATION, EVENEMANG, NYHETER OCH MYCKET MER.
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Du har drömmen, vi hjälper
dig förverkliga den.
Kontakta oss redan idag för offert.

Finströms bygg Ab bygger nytt och renoverar allt inom hus och lägenheter.
Vi hjälper dig med allt inom bygg och renovering.
Från ritning till färdig produkt.

www.finstromsbygg.ax
info@finstromsbygg.ax
Tom: 040-847 9444

Just nu 1 / 2021
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NÄR DU BEHÖVER
EN BERGSPRÄNGARE
Trägolv
för alla miljöer
EK LECCO 3-stav, mattlackad

29,-/m

2

KONTAKTA JAN HAMBERG
TEL. 0400 529 738

Gäller så långt lagret räcker.

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

SMART ENERGITEKNIK

P.S. Begär gärna en offert.
Vill du bo i ett smart hem?
Vi fixar allt ända från planering till
installation och service.

Alandia El & VVS

FÖR DIG OCH DITT HEM
SOLCELLER

!

Stöd upp
till 40 %

Vi gör allt inom el och VVS
• Nyinstallationer

• Smart energilagring & optimering
• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning
• Brandlarm
• Inbrottslarm

• Renoveringar

ENERGILAGRING

!

LADDNINGSSTATIONER

• Service

• Genom styrning av
värmepump
• I Ackumulatortank
• I byggnaden
• I Elbilen

Dessutom är vi experter på:

Stöd för
akumulatortank

SOLENERGI
NYH

ET!

IoT Automation

!

VÄRMEPUMPAR

Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)
• R32 köldmedie
• Upp till 65° med komp. drift
• PV & Smart Grid Ready
Stöd för att

!

Stöd upp till

50 % för BAB
LADDNING AV ELBILAR

VÄRMEPUMPAR

NYHET!

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

byta från olja

www.acs-energy.com

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

Nyhet hos Holmbergs!

Höj- och sänkbara glasräcken

Zabra Up innehåller 2 st gasfjädrar som långsamt lyfter den övre glasdelen vid aktivering. När
glasdelen är fullt upphissad har ni ett effektivt vindskydd.Glaset som används är ett säkerhetsglas
på 5 mm, standard är klarglas men man kan även få som frostat glas för insynsskydd.
BEGÄR OFFERT!

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

Roligare arbete med viliga verktyg!
215,(279,-)

Japanska kvalitetsverktyg

42,-

Lyft/tving

195,• med 150 kg styrka

Multitalent FMT 250 QSL
StarlockPlus med QuickIN
snabblåsning

Fogspruta Convoy Super 26

• En extra kraftig fogspruta med hög utväxling
• Klarar även tröga lim- och fogmassor

Gipsrasp

• För formning
av gipssivor
• 180 mm lång

39,-

Psst!

Psst! Vi har mycket maskinspik,
dyckert, rullkamspik och klammer i lager!

Prisex:
Maskinspik

34° 64mm ZNK,
2.500 st

48,-

SERVICE FÖR DIG

Gipsavgradare

Snörslå Chalk-Rite® Dura

39,-

43,-

• För avgradning av
gipsskivor
• 180 mm lång

• Kraftigt aluminiumhölje med
snabbspolning av snöret
• 1 mm linje, 30 m snöre

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

