g

Trädgård & stuga

Fisk på grillen

Nya trenden:

glamping

SKOGSBAD

NÄRA
NATUREN

på Föglö

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 33–36

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

Appar för
stuglivet
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Vi fortsätter hemestra
– och gärna på stugan
Semestra på hemmaplan, det har under det

Stuglivet kan med andra ord se ut precis

gångna året varit lika självklart som trevligt. Och upptäckten av hembygden bara
fortsätter. Samtidigt växer drömmen om
en egen liten klippa vid havet, eller en solig
glänta i skogen, allt starkare. Kanske längtar vi efter avskildheten, kanske tryggheten
i ett ställe vi kan kalla vårt eget och där allt
får vara precis som just vi vill ha det. Eller
bara en plats vi kan åka till när vi behöver
andas annat än luften hemmavid. Som en
liten tillflyktsort när vi bara inte står ut
med att jobb, skola och fritid flyter ihop
innanför hemmets fyra väggar.
Det är inte konstigt att allt fler är på
jakt efter en egen liten täppa eller stuga.
Efterfrågan bara ökar. Helst ska det vara
strandtomt i västerläge och ett hus med
god standard. Den klassiska stugan med
utedass och gaskylskåp som man når efter
att ha traskat några hundra meter genom
skogen är inte lika attraktiv. Det enkla livet
ska gärna också vara bekvämt.

hur som helst.
Själv trivs jag med det enkla livet ute på
en holme. Färre bekvämligheter innebär
också färre måsten och mindre jobb – även
om det så klart vore skönt att slippa släpa
på dricksvattendunkarna, det måste jag
medge. Men i övrigt finns det inget mer rogivande och befriande än att sätta sig i båten, sänka axlarna, skaka bort vardagen,
stiga i land på det stället jag älskar mest
och bara insupa vår fantastiska natur. Det
är hemester på högsta nivå.
Sandra Widing

Vår i luften!
Äntligen börjar det bli dags att
öppna upp sommarstugan för
säsongen!

Men för den som inte har, eller inte vill ha,
en egen stuga går det utmärkt att hyra.
Många har under året testat på hur
det är att hyra en stuga på hemmaplan – även personer som har en
egen, bara för miljöombytets skull,
för att kanske stärka känslan av
att åka bort på semester.
Två som sysslar med uthyrning
är Alexandra Sjöblom och Mikael
Donning, som vi träffar i det här
numret av Åland Just Nu. Medan

Kontrollera att rören klarat vintern och att ingen
fyrbent gäst flyttat in. I både boningshuset och
fritidshuset ingår kostnadsfri sanering av skade
djur. Får du problem med exempelvis möss eller
getingar tar du lätt kontakt med Anticimex.
Har du planer på att bygga ut stugan eller har
du redan byggt till? Kom ihåg att uppdatera oss
om varje tillbyggnad så att försäkringen även
täcker dem.

Alexandra Sjöblom hyr ut en traditionell stuga vid vattnet har Mikael Donning satsat på glamping, alltså campa
i ett lyxigt tält som sätts upp varhelst
man önskar. Själv har han och familjen
också valt att glampa framom att skaffa
en egen stuga.

Det här ingår i Hemömsförsäkringen
Byggnader
Fast inredning

REDAKTÖR

Sandra Widing

Medarebetare i
detta nummer:

TEXT

Tara Bamberg, Alexandra Gäddnäs,
Marie Rask, Sandra Widing, Staffan
Lund
Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

FOTO

Hülya Tokur-Ehres,
Daniel Eriksson,
Staffan Lund

LAYOUT

Staffan Lund

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA
20.000 ex

GES UT AV

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

+ 358 18 26026

Solpaneler, vindkraftverk osv

ADRESS:

Ansvar- och rättsskydd

Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.

ANSVARIG UTGIVARE

Alexandra Sjöblom /
Hülya Tokur-Ehres

Altaner och trappor
TELEFON

Fotograf

Hülya Tokur-Ehres

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.

Anticimex skadedjurssanering
Lösegendom
Småbåtar
För villkor och eventuella maxbelopp – se hemsidan.

Vilken är den
godaste stugmaten?

– Helt klart egenfångad
nyrökt fisk somserveras
tillsammans med egenodlad
potatis. Känslan att äta en
sådan middag tillsammans
med familjen ochsläktingar en varmsommarkväll
är oslagbar! Men att äta
korv, somman haft i folie på
bastuspisen, efter badet är
inte heller helt fel.

omsen.ax I 018 27 600 I Köpmansgatan 6
Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Just nu 3 / 2021
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Utelivet är här!

20%

RABATTKUPONG
när du handlar för
minst 700 euro!
OBS! Begränsat antal
på vissa grupper

899,- Ord. pris 1.299,-

TRONDHEIM Hörnsoffa inkl. bord. Även i svart. FINNS I LAGER

799,-

Ord. pris 899,-

BRENTWOOD Hörnsoffa inkl. bord FINNS I LAGER

599,-

Ord. pris 699,-

ROTTERDAM Divansoffa inkl. bord FINNS I LAGER

Begr.
antal!

599,-

Ord. pris 699,-

KUBA Hörnsoffa inkl. bord FINNS I LAGER

Hos oss hittar du hela
Muurikkas sortiment.
Vi har även alla tillbehör

299,-

Ord. pris 399,-

EDINBURGH Stol FINNS I LAGER

299,-

KENYA Teaksoffa PÅ INKOMMANDE

Fler nyheter i butiken!

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

Foto: Pressbild

just nu

HÄLSA

Se över
statusen
på ditt TBEvaccin
Det är lätt att snöa in på en
sak just nu: covid, covid, covid.
Men! Det finns ju faktiskt en
värld efter och utöver covid-19.
Ett utmärkt sätt att vara mera
redo för denna värld – i väntan
på en mer efterlängtad vaccinering – är att se över sina
övriga vaccinationer. Har du
verkligen TBE-sprutan i skick?
Enligt THL ska en påfyllnadsdos av vaccinet tas var tionde
år ifall du var under femtio
år sist du fick sprutan. Är du
äldre än så eller har nedsatt
immunförsvar är intervallet
aningen snävare.
Så, slå en pling till vem som
nu brukar vaccinera dig och
se över ditt skydd omedelbart!
TBE-vaccinet förebygger faktiskt
den kopplade hjärnhinneinflammationen i nio av tio fall.

MODE

TRENDIGA BRILLOR
Foto: Chimi eyewear

Kalles Collection förvirrade nog många när den lanserades. Det trendiga märket
Chimi eyewear har nämligen i samarbete med Kalles kaviar lanserat ett par boxformade glasögon i Kalles kaviars färgskala. Ifall du vill satsa på ett par brillor
som definitivt får dig att sticka ut ur mängden i vår är dessa ett utmärkt val.

SUCCÉSERIE
I BOKFORMAT
I slutet på maj ger Bonnier fakta ut en
kokbok där Tareq Taylor har samlat
sina bästa recept från Mellanöstern.
Tareq känner ni kanske igen från feel
good-serien ”Trädgårdstider” eller roliga ”Historieätarna”. Han vann också
svenska Kockarnas kamp 2017 och har under
vintern varit aktuell i SVT serien med samma namn som boken – ”Tareq Taylors matresa”.
Tareq och hans bror har historiskt haft en dålig relation med sin far, men
åker i vuxen ålder tillbaka med pappan till hans hemland Palestina. Det är
en rörande serie där matlagning blandas med familjeglädje, världspolitik och
sorg – och jag är helt hundra på att även boken kommer att vara en fullträff.

Högtryckstvätten
är din bästa vän
Cyklar, trädgårdsmöbler eller staket
– en bra högtryckstvätt gör vårstädningen betydligt enklare.
Då den moderna tekniken även
infiltrerat vårstädningen samt
högtryckstvättssortimentet
finns givetvis också en tillhörande app där du når både
kundservice och städtips
på samma ställe. Den
här lilla busen hittas bland annat på
Mekonomen.

HOBBY

Bra solkräm
Foto: Pressbild
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Med en skandinavisk hud och blont, ibland rödlätt hår, har jag sedan ung
ålder varit beroende av 50+-solkräm och heltäckande kläder. Sedan jag
flyttade till Skåne åker min solkräm fram redan i slutet på februari.
Som tur är släpade min mamma hem världens bästa solkräm
från Mauritius, på den tiden när världen ännu var inom räckhåll.
Den är matt, dryg, den kladdar inte och den torkar sjukt fort – och
den svider ej om den kommer i ögonen. Min lycka var total när jag
insåg att den även fanns att köpa i Finland!
Och snälla: varenda tonåring vet egentligen att solkräm är rimligt.
Är du över tjugo och fortfarande envisas med att ”snabba upp brännan” genom
att skippa solkrämen – skärp dig.
Över tiotusen finländare drabbas av hudcancer varje år och redan i årskurs ett lär du dig att
solen är främsta riskfaktorn.

Foto
: Pre
ssbild
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ALLA SKA HA RÅD
MED LITE LYX.

MARKISER
OCH SOLSKYDD
– många olika modeller

Solskydd finns i många olika modeller, t.ex. markiser,
Ziiip gardiner eller varför inte ett par snygga
plisségardiner på dina befintliga fönster.
Gå in på vår hemsida tradeit.ax och läs mera!

Malta markis

3680 x 3100, inkl. motor och fjärrkontroll

2.000€ inkl. frakt/ moms

För montering på utsidan

R120 ZIIIP gardin 1110 x 1600 ,inkl. motor och fjärrkontroll 564€

exkl. frakt

GLASRÄCKEN
– flera varianter

För att kunna nyttja er uteplats så mycket som möjligt har vi utvecklat flera olika
varianter av glasräcken. Som skydd för vinden och med bibehållen utsikt finns t.ex.
vårt höj- och sänkbara glasräcke ClickitUp® och ClickitUp®Balcony.
Om du redan har ett räcke men önskar eftermontera ett vindskydd finns ClickitUp®Inside.

ClickitUp räcke

ca

700€ /m Fasta moduler ca 375€ /m inkl. moms

UTERUM

enligt dina önskemål!
VI ÄR DIN UTERUMSEXPERT PÅ ÅLAND.
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 och MALMERK som leverantör.

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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TRÄDGÅRDSTID
– 7 dagar i veckan

Kvalitetsjord från Hasselfors
Garden ger dig de bästa
förutsättningarna!

Hur har du det?

BRABANT

80–100 cm
från 9,-/ st

Samtalsstöd
online

SMARAGD
80–100 cm
från 15,-/ st

REKOjord,
P-jord, U-jord,
Flis

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.

Kogödsel,
Ros- & perennjord,
Rhododendronjord

3 för 25,-

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

MIXA FRITT

MIXA FRITT

Plantjord,
Planteringsjord,
Dressjord, Täckbark,
Barkmylla

Sättlök &
potatis

MIXA FRITT

044 979 2439

MERA
ÖPPET!
Vardagar .. 9–19 fr. 26.4
Lördagar ..................9–15
Sön- & helgdag ....11–14

Murar

3 för 35,-

4 för 25,-

Tidsbokning må–to kl. 9–15

Marksten

Beställ Thuja!

Takrenovering

TRÄDGÅRDSBUTIK
Västra utfarten/Klinten

Dränering

Byggmaterial

Marksten

Vi har nästan hela Benders sortiment
som lagervara.

Slät platta

Marksten

Grå, 40 mm
350 x 350 mm

Starka grå och graﬁt
210 x 140 x 50mm

(2,12/st)

15,90

16,90
/m2

/m2

Betongplintar
för justerbar stolpsko

Suvi
gårdsmylla

Biolan
svartmylla

4 säckar

5 säckar

40 liter

10,-

45 liter

250 st, rostfri A2
4,2 x 55 mm

(17,90)

Impregnerat
trallvirke
28 x 120

från

11,20

/st

16,35

/st

200 mm, konisk

15,-

Trallskruv

11,-

500 mm, rak

1,59 /m

Mineralull
Rockwool

Takshingel
svart

7,90

/m2

Givetvis utför vi både
tak- och markstensläggning åt er!
Tag kontakt för kostnadsfri besiktning och offert.

45 mm (5,94 m )
2

95 mm (3,96 m2)

19,/paket

Vardagar 8-17, Lördag 9–14
JM Produkt Ab I Brinkvägen 12, Jomala, tel. 32 454 I www.fjader.ax

Airbnb
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Hos Alexandra blir

stugidyllen
Ett av förra sommarens mest använda
ord, hemester – semester på hemort
– är minst lika aktuellt detta år. Vare sig
du äger en stuga eller inte spelar inte så
stor roll, hemester är något för alla. Är du
sugen på att komma bort och se något
nytt? Varför inte hyra en stuga på valfri
åländsk ort? Åland Just Nu har pratat
med Alexandra Sjöblom som erbjuder
boende med sjöutsikt i Hammarland.
Fortsättning på nästa uppslag

din

7
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Alexandra Sjöblom hyr ut ett enkelt boende nära naturen med tillgång till bastu.

För den aktiva finns kajaker och båt – samt en studsmatta.

lexandra Sjöblom började hyra
ut den lilla, spartanska stugan
i Hammarland för några år
sedan. Konceptet är simpelt
säger hon själv: ett enkelt
boende nära naturen med
tillgång till bastu. Från den
lilla stugans stora altan har
besökarna havsutsikt med kvällssol.
– Speciellt bastun och solnedgångsutsikten
brukar vara väldigt uppskattade, säger hon.
Stugan ligger längst ner på Alexandra Sjöbloms
egen tomt. I den får fyra personer plats om man
inte har något emot att trängas lite. Gästerna får
prova på det spartanska livet i och med att stugan
inte har något rinnande vatten. I stället erbjuds
en regnvattendusch och utedass.
– Det är det enkla, naturnära livet. Det brukar
vara uppskattat, vissa gäster har inte upplevt det
innan.

Odlar hållbart i säsong
Förutom att bistå med boende kan Alexandra
Sjöblom även locka med olika aktiviteter. I grönsakslandet får gästerna hushålla med sallad och
grönsaker som är i säsong.
– Om man är intresserad av odling får man
gärna göra ett ordentligt studiebesök. Jag sysslar

med permakultur för hållbar odling.
Permakultur står för permanent jordbruk och
innebär att man försöker imitera naturen och
etablera hållbara ekosystem.
– Jag samodlar och försöker skapa en biologisk mångfald, vilket både binder kol i marken
och ger näringsrika grödor. Det är motsatsen till
monokultur som utarmar jordar och bidrar till
klimatförändringarna, säger Alexandra Sjöblom.
På gården har hon busk, frukt- och nötträd
och olika växter som hon kombinerar. Hon har
även bin som pollinerar. Nästa steg är att ta in
höns för att gynna gårdens microliv ytterligare.
På det sättet får hon ut mycket skörd på en liten
yta.
– Det är naturens naturliga sätt. Att odla på
det här sättet motverkar också sjukdomar. Ju fler
växter, träd och buskar man har, desto mer stärker de varandra, säger hon.

Internationella gäster
Alexandra Sjöblom har även bin för honung som
gästerna får ta del av. Inför sommaren ska hon
utöka det lilla jordbruket och köpa höns.

Fortsättning på sidan 10

Airbnb:s historia
Idén till Airbnb föddes 2007 i San Francisco
när vännerna och rumskamraterna Brian
Chesky och Joe Gebbia hyrde ut en sovplats
på en luftmadrass i sin lägenhet och gjorde
vardagsrummet till ett bed and breakfast.
Följande år anslöt sig Nathan Blecharczyk
som CFO till duon och trion började gå under
namnet AirBed & Breakfast.
2008 lanserades hemsidan med samma namn
som ett alternativ till dyra hotell på en överfull
marknad. 2009 mottog trion finansieringsmedel på 20.000 dollar och i mars samma
år hade hemsidan haft 10.000 användare.

Samma år expanderades affärsidén från
luftmadrasser på golv till hela hus och lägenheter, privata rum och andra fastigheter.
Under de kommande åren fortsatte Airbnb
expandera globalt med investeringar från
flera håll och succé i Europa, Sydamerika,
Australien och Asien.
Sedan coronapandemins början har Airbnb:s
värde sjunkit från 31 miljarder dollar till 26
miljarder dollar. I maj 2020 tvingades företaget sparka runt 1.900 anställda globalt vilket
motsvarade runt 25 procent av företagets
arbetskraft.
I december 2020 börsnoterades Airbnb.
Källa: Airbnb & Wikipedia

Just nu 3 / 2021
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GRILLNYHETER!

Gott & grillat!
CELLO

Offset
s moker 3 0
kombinerad
grill/rök

4 2 9 00

Reparation av stenskott
Boka reparation av
stenskott eller byte
av vindruta!
Ring 23 280.
Vi erbjuder även fri lånebil när
du lämnar in din bil för glasbyte.

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

CELLO

Ka m a d o 15

keramisk kolgrill

3 2 9 00

OM

BU

D

Välkommen till
Ålands mest
kompletta bilverkstad!

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

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

FÖRVERKLIGA DIN HUSDRÖM
I över 40 år har vi förverkligat husdrömmar på Åland. Vi bygger alltid
med åländska entreprenörer och erbjuder en flexibilitet utöver det
vanliga. Hos oss hittar du inte mindre än tre olika husstilar, 70 grundmodeller och 1000 möjligheter. Kort sagt - vi har ett hus som passar
alla, oavsett önskemål och behov.
Lennart Eriksson, hussäljare
lennart.eriksson@anebyhusgruppen.se
00358-400 527 100
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– Det blir en helhetsupplevelse. Vissa uppskattar lugnet
i att äta middag på altanen i
solnedgången medan andra
är mer intresserade av det jag
gör på gården.
För de aktiva gästerna som
vill njuta lite extra av närheten till havet har Alexandra
Sjöblom kajaker och en båt.
Vanligtvis brukar uthyrningssäsongen börja redan i
april men för tillfället ser det
lite annorlunda ut. Under
årens lopp har besökare från
många platser i världen kommit för att bo i den lilla stugan
i Hammarland.
– Jag har haft väldigt
många gäster från Frankrike,
Tyskland och Finland. Sedan
har det varit från hela världen: Korea, Japan, USA, England och Italien, säger Alexandra Sjöblom och fortsätter:
– Det är kul att det har varit så varierat.
Några ålänningar har hon
däremot inte tagit emot än,
bara sådana som har varit
intresserade av att flytta till
Åland och kommit för att kika
runt.
– Men det vore ju kul om
det kommer lite ålänningar
också, säger hon.

Stugan finns längst ned på Alexandra Sjöbloms egen tomt.

Text: Tara Bamberg
Foto: Hülya Tokur -Ehres

”Det blir en helhetsupplevelse. Vissa uppskattar lugnet i
att äta middag på altanen i solnedgången medan andra är
mer intresserade av det jag gör på gården.”
.

Trädgårdstider

Tak- och fasadmålning
även tegeltak

Trumkompost

499,-

Kompostgaller
695 x 890 mm,
450 liter

13,50/st

Hur ser ditt tak och
din fasad ut?

Regnvattenbehållare
750 liter

I vårt sortiment av
stängselnät ingår
villanät, galvaniserat nät, viltstängsel,
rävnät, hönsnät, fårnät och murarnät.

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

119,-

Odlingslådor

Hos oss hittar du det mesta som behövs vid
stängsling: elband, elrep, handtag,
grindar och isolatorer till konkurrenskraftiga priser.

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

Förläng livslängden på ditt tak med målning.

Gratis besiktning och offert.
av professionella målare.

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

Målarkompaniet
Ring för offert och konsultation:
0457 313 5157

Just nu 3 / 2021
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HDTV PÅ ÅLAND FRÅN ELGIGANTEN!
Ålands Radio och TV har övergått till HDTV-sändningar via
Smedsböle-masten. Från den 31:a mars år 2021 så avslutades
sändningarna i standardupplösning.

KOLLA
PRISET!

KÖP TILL
FÖRLÄNGD GARANTI
UPP TILL 5 ÅR!

NYHET!

TCL
32” DD420 HD Ready LED TV

SAMSUNG
58” AU7175 UHD 4K Smart TV

• 32” HD Ready LED TV
• 2 HDMI / 2 USB
• Ultratunn ram

• 58” 4K UHD Smart TV, UHD Dimming
• Crystal Processor 4K, PurColor
• Tizen, Motion Xcelerator Turbo

32DD420

199§

SONY

293519

SONY
Portabel trådlös högtalare SRS-XB33

• Extra Bass, Live Sound, Party Chain
• Bluetooth, Party Booster
• 12 timmars speltid, IP67

• Extra Bass, Live Sound mode
• IP67, vatten,damm och stött ålig
• 24 timmars batteritid

89,90

Fråga oss!

679§
SONY

FRÅN ELGIGANTEN
SÅKLART!

SONY
Portabel trådlös högtalare SRS-XB23

190227, 190233, 190225, 190231, 190222

SPARA 240

SONY

FRÅN ELGIGANTEN
SÅKLART!

Slipp dyra reparationer och sega
supportärenden. Nu kan du
förlänga din garanti till totalt 5 år.

190228, 190229, 190230, 190226

FRÅN ELGIGANTEN
SÅKLART!

SPARA 53

119§

SONY
Trådlösa around-ear hörlurar WH-1000XM3
• Trådlösa around-ear hörlurar
• Aktiv brusreducering
• Kompatibel med röstassistent
WH1000XM3S, WH1000XM3B

SPARA 36

249§

ALLA SOM KÖPER EN GRILL DELTAR I UTLOTTNING AV EN ELRÖK*
* GÄLLER T.O.M. 31.05.2021 VID KÖP AV EN EL GRILL, KOLGRILL SAMT GASGRILL FÖR MINST 100€

KAN ANVÄNDAS
SOM BÅDE EN
KLASSISK GRILL ELLER
SOM BORDSGRILL

KÖP TILL
WEBER
GRILLÖVERDRAG!

KÖP TILL
WEBER
GRILLÖVERDRAG!

(7182)

(7186)

KOMMER IN I
LAGER 12 MAJ!
FLYING Culinary Circus Power
Grill Apollo elektrisk grill

WEBER
Original Kettle E-5730 kolgrill

WEBER
Spirit II E-210 gasolgrill

• 2000 Watt
• Grillyta: 40x36 cm
• Termostat, lock

• Grillyta: 57 cm
• Termometer i locket
• 10 års garanti

• Antal brännare: 2st
• Grillyta: 52x44 cm
• Högpresterande grillsystem

71501

203§

18819

305§

16410

559§

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

SERVICE
Våra tjänster:

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer

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

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

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo

Ta kontakt med Kompaniet för offert och mera
information, telefon 0400 721 135,
e-post: kompaniet.ab@hotmail.com
Kom ihåg att även privatpersoner kan dra av dessa
kostnader i deklarationen (hushållsavdraget).

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

Värmepumpar
& solceller
SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM
till
stugan eller hemmet

Kampanj
fram till
1.6!

Vill du bo i ett smart hem?
Vi fixar allt ända från planering till
installation och service.

Stöd upp
Värmepumpar
installation ingår!
SOLCELLER – komplett

Värmepumpar för kyla

!

till 40 %

1500€
Stugpaket off-grid 230V/2x110Ah ............. 3500€
Stormpaket off-grid 230V/2x300Ah ........... 5500€

• Genom styrning av
Gree Bora 35 värmepump
€
• I Ackumulatortank
• I byggnaden
• I Elbilen

1390

Samsung Wind-free Standard 09

LADDNINGSSTATIONER

1740€

Optimerad on-grid solcellspaket 400V/4,5kW
inkl. standard installation .................. från
(OBS! Möjlighet till 1800€ i bidrag)

6100€

Värmepumpar för kyla och värme
Stöd för
akumulatortank

Gree Fairy

1740€

NYH

ET!

• Smart energilagring & optimering
• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning
• Brandlarm
•
Inbrottslarm
Stugpaket off-grid 12V/300Ah
...................

Sommarkampanj solceller

ENERGILAGRING

!

IoT Automation

!

Mitsubishi
LN25

VÄRMEPUMPAR 2190€

Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)
• R32 köldmedie
• Upp till 65° med
komp. drift Samsung
Mitsubishi
• PV & Smart Grid
KazanReady
25
Wind-free
Stöd för att
€ Geo 09 byta från olja

1998

NYHET!

Stöd upp till
50 % för BAB

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

!

2290€

www.acs-energy.com

KONTAKT
info@acs-energy.com
Tel. +358 440 422 649
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Apparna
som sätter
guldkant på
stuglivet
Semester och stugliv kan vara något av det skönaste som
finns. För många är den något mera primitiva livsstilen
något som värderas högt. Vare sig man helst tillbringar
tid i naturen eller ute på sjön, slappar i hängmattan med
en bra bok eller umgås så finns det appar för alla
smaker som förgyller stuglivet, utan att ta över.
Åland Just Nu har koll på apparna du borde ladda ner
innan nästa stugvistelse.
		

Äventyra på
de böljande blå
Wärtsilä iSailor
Ett digitalt sjökort har flera
fördelar gentemot den traditionella varianten. På iSailorappen kan man bland annat
spara sträckor och markera
dem i olika färger på kartan.
– Då kan man ha en färg på
sträckan till stugan, en till stan
och så vidare, säger Mathias Björkman
som ofta ses ute på sjön under sommarhalvåret.
Grynnor, sjömärken och remmare finns utmärkta som på ett klassiskt sjökort, såväl som
huvudfarleden. Appen varnar om det är grundare
än två meter och man kan se vattendjupet överallt.

Text: Tara Bamberg

Appen erbjuder familjedelning vilket betyder att flera familjemedlemmar kan använda den.
– Då kan barnen åka efter föräldrarnas spår och spara
sina egna, tipsar Mathias Björkman.
Man kan även använda iSailor på sin Apple watch vilket
passar bra om man vill lämna mobilen hemma men fortfarande navigera säkert på sjön.

Smart Baltic Marina
En aktivitet som passar bra under lata dagar på sjön är att
besöka en ny gästhamn. Ålands skärgård erbjuder många
pärlor där man kan lägga till över dagen eller natten och
utforska en ny plats, fika i solen eller chilla i båten. Smart
Baltic Marina, utvecklad av åländska Björlin GiTech Ab, ger
en överblick över gästhamnarna på Åland, Sverige, Finland
och Estland, samt vad varje gästhamn har att erbjuda. 360
graders panoramabilder och utmärkta ankringsplatser, farleder och bojar gör det enklare att styra skutan och lägga
till i de åländska gästhamnarna.
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Mikael Donning tar

glampingtrenden
till Åland

Att tälta i naturen behöver inte vara obekvämt och krångligt. Det menar
Mikael Donning, som beundrar konceptet ”glamping” just för att det är
så enkelt, bekvämt och passande för alla åldrar.
– Drömmen skulle vara att ha en egen tältby på Åland, säger han.
Fortsättning på sidorna 16–17

Vår❣
Prisvärda
nyheter❣
Just nu 3 / 2021
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Fint till stugan!

21,-/st
Rottingmöblemang 499,-

LÖRDAGSÖPPET

10–15

Trädgårdsbod Petter
369,- B: 140 H: 161,5 D: 50

Popup
paviljong

110,-

Väggar till paviljongen 85,-

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

Fixa på stugan?
Vi har prima åländska trävaror
till ditt projekt
Sågat • Hyvlat • Tryckimpregnerat
Grundmålat • Pålar

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

Trädgårdsbod Penny
249,- B:78 H: 180 D: 51

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

www.feja.ax
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N

är Ålandstidningen kommer
till strandtomten i Hammarland möts vi av en stolt Mikael
Donning som visar upp sitt
glamorösa tält vid vattnet.
Det 20 kvadratmeter stora
tältet är inrett med en dubbelsäng, kamin, mysiga filtar, blommor och
mattor i naturliga lugnande färger. Utanför
tältet står en mindre eldstad tillsammans
med en solstol.
Vad är glamping?
– Ordet glamping är en kombination av
camping och glamour, ett lyxigare sätt att
tälta. Det har blivit väldigt stort i Storbritannien och USA. Det ska vara bekvämt och
modernt samtidigt som man kommer ut i
naturen. Många upplever traditionell camping som rätt bökigt och obekvämt. Tanken
med glamping är att det ska falla även den
kräsnaste i smaken.
Till vardags jobbar Mikael Donning som
redovisare och spelar volleyboll i JIK:s Alag. Utöver det har han ett stort intresse
för utomhusliv och att vara i naturen. Idén
väcktes till liv då han ville skaffa ett eget
sommarställe på Åland. Då en sommarstuga
kändes för omständlig började han leta efter
andra alternativ på nätet. Där hittade han
konceptet glamping och fastnade direkt.
Nu är han inne på den andra säsongen och
hoppas på många fler.
Tältet var från början tänkt till honom
och familjen men sedan kom han på idén att
göra det till en business.
– Intresset har hittills varit väldigt stort
trots att jag inte marknadsfört det så mycket.
De flesta gästerna tar bilder och lägger ut på
sociala medier så det är nog på den vägen
det har spridits. Jag är otroligt nöjd med
hur det har gått så här långt.

Passar för alla
– Det fina med glamping är att det passar
lika bra för en barnfamilj som för ett äldre
pensionärspar, säger han. Tälten är väldigt
rymliga så om man vill ha extrasängar till
barnen går det att fixa. Det ryms ungefär
4-5 personer att sova i tältet.
På grund av den rådande pandemin har
gästerna hittills bara varit ålänningar. Intresset har varit störst bland 20-45 åringar
men även många barnfamiljer har varit
ivriga på att ”glampa”. Mikael Donning ser
inte pandemin som ett stort problem då allt
fler är sugna på att hemestra när man inte
kan resa på samma sätt som tidigare.
Var sätter du upp tälten?
– Jag har ingen specifik plats utan det är
gästen själv som väljer var tältet ska stå. Det

Mikael Donnings lyxtält har allt från dubbelsäng till kamin.

kan vara på bakgården, på ens egen mark
eller vid en campingplats. Degersand har
varit populärt.

Inte bara på sommaren
Eftersom tälten är 100 procent vind- och
vattentäta går det att tälta under den största
delen av året.
– När man eldar i kaminen och har tjocka

duntäcken går det hur bra som helst att
sova där även om det är kallt ute. Jag skulle
säga att man kan glampa från april ända in
i oktober.
Drömmen om en egen glamping resort på
Åland lever stark och Mikael Donning ser en
stor utvecklingspotential i konceptet. Just
nu har han två tält men innan sommaren
kommer han att ha fem.

– Det finns oändligt med möjligheter.
Man kan ha större tält med ännu fler bekvämligheter och utökad service. Nästa steg
skulle vara att erbjuda någon form av frukostkorg eller färdigt förberedd middag. Det
finns inga gränser för hur stort det kan bli.
Text: Marie Rask
Foto: Hülya Tokur-Ehres

alternativ
till våld

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

i samarbete

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

Glamping

Just nu 3 / 2021

Tältet kan resas i princip varhelst man önskar. Just nu står det i Hammarland.

Mikael Donnings systerdotter Majken Donning och brorsdotter Ella Donning myser i tältet.

VI BYGGER OCH RENOVERAR ALLT
INOM BYGG – även enligt dina egna ritningar
www.kuusamotimmerhus.fi

”Det har blivit väldigt stort i Storbritannien och USA.
Det ska vara bekvämt och modernt samtidigt som man
kommer ut i naturen. Många upplever traditionell
camping som rätt bökigt och obekvämt.”

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

TIMMERVILLA PESÄ 67S

Biprodukterna från timmertillverkningen, sågspån och flis,
producerar mer energi än vad som går åt i timmertillverkningen.

AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING
av motorer och reservdelar

BÅTVÅRD
för de flesta behov
finns hos oss!

Se vår
utställningsbastu/stuga!
Finns i Godby vid Shell.

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

Gilla oss
på facebook!

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

INGMAR JANSSON
TEL. 0457-343 1344
ingmarj@aland.net
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Verkstad &
auktoriserad service

SMÅMASKINER, FYRHJULINGAR, GRÄSKLIPPARE,
VATTENSKOTRAR, BÅTMOTORER MED MERA

SLANTGRÄND 3, 22100 MARIEHAMN | TEL. 018 28162

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

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

i samarbete

Med Sverigepumpen får du

MER!
✔
✔

Sverigepumpen
Super W Blue Fin

✔
✔
✔

Perfekt för villan
SCOP 5,2
Inbyggt WiFi
Tystgående
BlueFin-kondensor

Vi garanterar en trygg investering!

Sverigepumpen ger dig mer:
✔

Unikt tak skyddar utedelen

✔

Kondensor med extra lång livslängd
och ökad prestanda

✔

Skyddar mot värmeförlust

✔

Luftreningsﬁlter NYHET!

✔

Extra skydd för rören utomhus NYHET!

✔

X-Scent – påfyllbar doftampull NYHET!

Jens Fransholm 0457 - 343 29 51
jenken@aland.net

Luft/luft & luft/vatten-värmepumpar, kontakta oss idag!

Just nu 3 / 2021
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Privatleasing
fr. 629 €
/mån.

Ren frihet med helt elektrifierade Volvo XC40 Recharge.
Volvos första helt elektrifierade bil är en vägvisare – allt vad man kan förvänta sig av en Volvo. Njut
av friheten att köra på el, med en beräknad räckvidd på upp till 418 km (WLTP)*. Dubbla elmotorer
producerar 408 hk ren effekt helt utan avgaser. Volvo XC40 Recharge kan nu provköras.

4,9 s

418 km

40 min

408 hk

0-100km/h

räckvidd

0-80% (150 kW)

ren kraft

Volvo XC40 Recharge elbil: bilskattefritt pris 59 070 €, bilskatt 1 542,05 €, leveranskostnader 600 €, totalpris 61 212,05 €. Räckvidd med el 418 km,
kombinerad energiförbrukning 23,8 kWh/100 km, kombinerad CO 2 0 g/km (WLTP). Bilen på bilden är extrautrustad.
* Förbrukningsvärdena är i första hand avsedda för jämförelse mellan bilmodellerna. Bilens förbrukning och räckvidd påverkas bl.a. av förarens körsätt,
körhastighet, temperatur, väg- och körförhållanden samt bilens last.
Volvo XC40 Recharge elbil 629 €/mån., (A1 Serviceleasing och ALD Privatleasing), exempelpris 36 mån./30 000 km. Volvo XC40 Recharge, totalpris 61 212,05 €.
Avtalet förutsätter ett godkänt kreditbeslut. A1 Serviceleasing är en serviceleasingprodukt av Nf Fleet Oy och ALD Privatleasing är en serviceleasingprodukt av Axus Finland Oy.
Avtal med andra avtalstider är också tillgängliga. Leasingerbjudandet gäller t.o.m. 30.4.
Välkommen och provkör! Tony Sommarström, bilförsäljning

Västra utfarten, tel. *5252, Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311
Bilförsäljning: vard. 9–17. lörd. 11–14. www.motorcompany.ax

VÄRMEPUMP
LZ – perfekt vid utbyte av äldre värmpump
• Perfekt som ersättare för de äldre
Panasonic-värmepumparna CKP
och DKE
• Ger skön värme även vid en
utomhustemperatur på -35 °C**
• Energiklass A+++*
• Underhållsvärme
• Kompatibel med internetstyrning
** -35 °C testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i
enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras
inte av fabriken.

Pris installerat och klart
(inom fasta Åland)

LZ25 2,50kW .............................. 2.490,LZ35 3,50kW .............................. 2.790,-

• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax • vard 8-17, lörd 10-14 •
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Rätt utrustning

STIGA åkgräsklippare

PARK 120

PARK 220

Kompakt åkgräsklippare med
midjestyrning. 85 cm Combi
QuickFlip -klippaggregat, klipp
med bakutkast eller i mulchingläge.
STIGA-motor 414 cc. Pedalstyrd
hydrostatisk växellåda – steglös
hastighetsreglering.

Storsäljare! Behändig åkgräsklippare med midjestyrning och
95 cm Combi EL QuickFlip -klippaggregat, klipp med bakutkast
eller i mulchingläge. Elektrisk
klipphöjdjustering.
344 cc Briggs&Stratton-motor.

2 690 €

Lyft upp aggregatet för rengöring utan
verktyg i ett enda drag

2 990 €

PARK 320 PW

PARK 340 PWX

Kompakt och kraftfull åkgräsklippare med tvåsylindrig motor och
bakhjulsdrift för mångsidig användning. Midjestyrning och
100 cm Combi 3 EL –klippaggregat som har 3 knivar, klipp med
bakutkast eller i mulchingläge.
Elektrisk klipphöjdjustering.
Extra kraftfull tvåcylindrig 586 cc
STIGA V-Twin -motor, som har 3 års
garanti. Hydraulisk servostyrning.

Åkgräsklippare med fyrhjulsdrift
och tvåsylindrig motor för utmanande terräng. Midjestyrning och
100 cm Combi 3 EL -klippaggregat
som har 3 knivar, klipp med bakutkast eller i mulchingläge. Elektrisk
klipphöjdjustering.
Extra kraftfull tvåcylindrig 586 cc
STIGA V-Twin -motor, som har 3 års
garanti. Hydraulisk servostyrning.

4 290 €

5 590 €

MIDJESTYRNING. STIGA:s åkgräsklippare är midjestyrda och förflyttar sig smidigt runt hinder och i
smala utrymmen. Flertalet STIGA Park-modeller har midjestyrning och viker sig i mitten när du svänger.
Bakhjulen följer exakt i framhjulens spår så att du kan köra på, utan att behöva oroa dig för krockar.

STIGA traktorer

TORNADO 2098

ESTATE 3098 H

Lämplig för gräsklippning av
medelstor och stor trädård med
sidoutkast eller mulchingfunktion.
Robust traktor med 352 cc STIGAmotor.
Växlar 5F + 1B. 98 cm klippaggregat
med två knivar.

Traktor med 240-liters bakmonterad gräsuppsamlare tillåter längre
arbetstid. 500 cc Briggs&Stratton-motor.
Maskinen kan även användas med
bakutkast eller mulching. Pedalstyrd
hydrostatisk växellåda – steglös hastighetsreglering. 98 cm klippaggregat
med två knivar.

1 650 €

TORNADO 3098 H

2 095 €
LÄTT ATT STARTA
OCH ANVÄNDA

KRAFTFULL

UTMÄRKT KLIPPFÖRMÅGA,
SIDOUTKAST OCH
UPPSAMLING

Robust och pålitlig traktor med
sidoutkast eller mulchingfunktion.
500 cc Briggs&Stratton-motor.
Pedalstyrd hydrostatisk växellåda –
steglös hastighetsreglering. 98 cm
klippaggregat med två knivar.

2 790 €
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för varje trädgård
STIGA gräsklippare

MULTICLIP 47

MULTICLIP 47 Q

MULTICLIP 50

Mulchinggräsklippare med 123 cc
STIGA-motor.
Klippbredd 45 cm. Kullagrade hjul
180/180 mm.

139 cc STIGA-motor. Klippsystem
mulching och sidoutkast.
Central klipphöjdsinställning.
Klippbredd 45 cm. Kullagrade hjul
180/180 mm.

Mulchinggräsklippare med 166 cc
STIGA-motor.
Klippbredd 48 cm. Klipphöjdsinställning med 4 spakar. Kullagrade hjul
210/210 mm.

249 €

MULTICLIP 47 S

295 €

299 €

COMBI 53 SQ

325 €

MULTICLIP 47 SQ

369 €

399 €

Självgående gräsklippare med
bred klippbredd på 51 cm. 166 cc
STIGA-motor. Fyra olika klippmetoder: uppsamling, mulching,
sidoutkast och bakutkast.
Uppsamlare på 60 l.
Central klipphöjdsinställning.
Kullagrade hjul.

Såsom Multiclip 47, men självgående. Såsom Multiclip 47 Q, men självgående.

STIGA E-Power är nästa generation batterier. De är smarta, säkerhetstestade och passar
perfekt till STIGAs produkter. Varje batteri är individuellt utvecklat för att passa till sin produkt. Batteriet kommuniscerar med produkten under användning, och lagrar diagnosstatistik för att upprätthålla maximal prestanda

Arbetsområde
upp till 250 m2

Arbetsområde
upp till 350 m2

Arbetsområde
upp till 500 m2

COLLECTOR 136 AE KIT

SLM 540 AE KIT

MULTICLIP 547 AE KIT

Batteridriven gräsklippare.
Klippmetod uppsamling.
Uppsamlare på 35 l. Klippbredd
34 cm. Central klipphöjdsinställning.
Två 20 V litiumjon-batterier (2 Ah) och en batteriladdare medföljer.

Batteridriven gräsklippare
med tre klippmetoder:
uppsamling, bakutkast och
mulching.
Uppsamlare på 40 l. Klippbredd 38 cm. Central
klipphöjdsinställning. 48 V litiumjon-batteri
(4 Ah) och en batteriladdare medföljer.

Batteridriven gräsklippare.
Klippmetod mulching.
Klippbredd 34 cm. Central klipphöjdsinställning. Kullagrade hjul
180/180 mm. 48 V litiumjon-batteri (4 Ah) och en
batteriladdare medföljer.

229 €

349 €

479 €

MULTICLIP 750 S AE KIT

MULTICLIP 747 S AE KIT
Arbetsområde
upp till 800 m2

799 €

Självgående batteridriven gräsklippare
med dubbla batterier och elektrisk hastighetsreglering. Klippmetod mulching.
Klippbredd 45 cm. Central klipphöjdsinställning. Kullagrade hjul 180/180 mm. Två 48 V
litiumjon-batterier (4 Ah) och en batteriladdare medföljer.

Arbetsområde
upp till 850 m2

839 €

Självgående batteridriven gräsklippare
med dubbla batterier och elektrisk hastighetsreglering. Klippmetod mulching.
Klippbredd 48 cm. Central klipphöjdsinställning. Kullagrade hjul 210/210 mm. Två 48 V
litiumjon-batterier (4 Ah) och en batteriladdare medföljer.

Din STIGA-återförsäljare på Åland:

stiga.fi

ÅLANDS VVS-KYLCENTER

Butikens öppettider

Fallgärdsvägen, Dalkarby Jomala
Postbox 194, AX 22101 Mariehamn
tel: +358 18 23700, +358 457 5244 159

Vardagar
Lördagar
Söndag

www.vvskylcenter.ax

8.00–17.00
10.00–14.00
stängt
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Skogen stärker Carolines mående

Ute i naturen på Föglö har Caroline Henriksson landat.
Där formar hon sitt drömliv som består av yoga, familjeliv
och ett och annat kreativt uppdrag.

– Jag försöker anpassa mina arbetsdagar efter mitt eget
mående och familjens behov, säger hon.

Fortsättning på sidorna 26–27

Just nu 3 / 2021
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Varför tillbringa semestern med jobb?

Fixa nu – njut sen!
HiKoki Spikpistol
34* 2x5,0 Ah batteri

74900

Rato Elverk
3,0 kW, R3000

39900
Viima Rödfärg

Tubesca
Byggställning
First5

29900

10liter

2490

Viima Träolja
klar, 2,7 liter

1090

Lövdalsvägen 6 • tel. 31 210 • www.dax.ax

HiKoki Skruvdragare
DS18DJL

15900

VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 10–14

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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VARMT VÄLKOMMEN TILL ECKERÖ GOLF!
VARMT VÄLKOMMEN TILL ECKERÖ GOLF!

GREENFEE
MÅN–TORS

T R I VSA M M

30€

A

GREENFEE
FRE–SÖN
GREENFEE
MÅN–TORS

40€
30€

Vid frost är banan stängd. Boka alltid starttid på GOLFBOX.

BOKA STARTTID ONLINE PÅ GOLFBOX.FI
GOLF.SE
ELLER
RING
004
6532
Gäster:
gällande
till IBAN
FI89 6601
0010
1725 91, BIC: AABA
FI22 och ange
namn, golf-ID
amt 0457
dag och tid
för ditt
spel
PassarBetala
alla intyper
avgreenfee
spelare,
nybörjare
som
erfaren.
18 utmanande och roliga golfhål.

På grund av coronaepidemin har vi några enkla regler som alla ska följa för att minska smittorisken – se anslagen som är uppsatta på banan.
på banan. Detta görs senast samma dag som spel.

Du hittar all information om vår verksamhet på www.eckerog

GreenernaBetala
är bättre
än någonsin
Medlemmar:
in medlemsavgiften
80€ (juniorer 40€) till Kyrkoby gk samt spelrättsavgift 300€ (juniorer 110€) till Eckerö golf.
– välskötta, snabba och rättvisa!

Vi ﬁnns på Facebook och Instagram – gilla oss!

Vi finns på Facebook och Instagram – gilla oss!
KYRKOBY, ECKERÖ

KYRKOBY, ECKERÖ

HÄ R LIGA PÅ S L A K A N !

+358 457 004 6532

WWW.ECKEROGOLF.AX

VÅRFIX OCH STUGHÄNG!
+358 457 004 6532

K YLVÄ S KOR
8, 17 och 25 liter
från

12 9 5

2 95

Mugg 35 cl

€ /s t

28 liter

€ /s e t

12

90

4 30

4,5 liter

€ /s t

Frukostskål 55 cl

€

499

€

Plastglas /st

28 liter

1 8 90

2 99 95
11

Plastkanna 2 liter

Öl jet tgardiner

€

2-pa c k , 140 x240 c m
må nga olika fä rge r
( 16,9 0 )

20 liter

€

Termoskanna 1 liter

16

90

€ /s t

9

90
€ / 2- p a c k

BU
D

24

95

OM

18

90

WWW.ECKE

Mattssons_logo_red_black.eps
Måndag–fredag 7–21, lördag 9–21, söndag 11–19. Bygg: Måndag–fredag
7–17, lördag 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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– Verksamma sedan 1968 –

Gravstensutställning

STENHUGGERI

Saarinen &
Åkerblom

Byggnadssten

Lokalproducerade produkter
i vår fabrik i Norrböle
– tryggt och enkelt för dig

Köksbänkar

• GRAVSTENAR
• KÖKSBÄNKAR

av granit och komposit

Poleringsarbeten

• Byggnadssten

t.ex. fasadbeklädnader
och trappor av granit

Välkommen
till oss så
hjälper vi dig!
Karlbergsvägen 8 • Tel. 23 069 • saarinen.akerblom@gmail.com • stenhuggeri.ax

Stugsäsong!
Gasspis
1 låga

8500

Gaslarm 12V / 230 V

35

Batteridrivet gaslarm

9900

00

Gas
vattenberedare 11 ltr

49000

Takhängd
terassvärmare

14500

Gasspis
2 lågor

120

00

Gasspis
Chef 50 cm

465

00

Terassvärmare

26000

MullToa 25
+ installationspaket

1.39000

med 12 V tändning

55000

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

Skogsbad
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Försäljning och montering av

FÖNSTER & DÖRRAR
– över 900 fönster monterade!

PVC fönster
och skjutdörrar

– generation till generation –
Underhållsfria fönster med bra
värmeisolering.

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!

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

“Man glömmer bort att vi människor naturligt är en del av naturen”, säger Caroline Henriksson.

F

ör åtta år sedan insåg Caroline Henriksson motvilligt att
hon var utbränd. Efter en rad
prover för reuma och sköldkörtelproblem visade det sig
att det var utbrändheten som
hade orsakat de fysiska besvären. Det var på den vägen
hon hittade yogan som hon blev rekommenderad via rehabilitering.
– Många tänker nog att yoga inte är
riktig träning och att det är bortkastad
tid. Men efter några månader var jag nästan symtomfri, säger hon.
Kombinationen yoga och medicinering
för sköldkörteln gjorde susen. Sedan dess
har yogan varit ett återkommande inslag
i vardagen.
– En gång utbränd, alltid utbränd. När
jag känner varningssignalerna tar jag
till yogan, säger Caroline.

Tog yogan till Föglö
Sedan hon blev småbarnsmamma har det

KUMHO.FI

Däck från Kumho, Cordiant och andra märken

Även bilservice

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

naturturism och ta tillvara på de resurser
naturen erbjuder.
– Vi drömmer om att erbjuda spartanska boenden i skogen eller vid sjön, och
drömmen om en egen studio på gården
finns också, säger Caroline.

Tillbaka till naturen
Det är i skogen som Caroline känner sig
som mest hemma. Dit går hon ofta för
den avkopplande effekten som naturen
har.
För några månader sedan gick hon en
friskvårdskurs och fördjupade sig i skogsbad. Där sade ledaren att forskningen
ofta talar om att skogen har en avstressande effekt på människan, men att det
nog i själva verket är så att människan
blir stressad av att vara i miljöer vi inte
är menade för, som i ett rum med fyra
väggar framför en dator.
– Så otroligt många tror
att vi kan välja att vara
en del av naturen, man
glömmer bort att vi

inte varit lika lätt att hitta
människor naturligt är
tid för sig själv och yogan.
en del av den, säger CaFör lite över ett år sedan
roline.
kom vändpunkten när CaSkogsyogan blir på nåroline fick nys om en utbildgot sätt som att göra yoga
Caroline
ning för yogalärare på Åland.
i dess rätta element. Det
Henriksson
– Jag kände så starkt att
bästa, enligt Caroline, är
Ålder: 36 år.
det är det här jag skulle göra,
shavasana, avslappningen, i
Bor: På Föglö.
säger hon.
slutet av timmen.
Familj: Maken Andreas,
Efter utbildningen har
– Man kan ligga med ögobarnen Elliot, Livia och Lykka.
Caroline tagit med sig sina
nen öppna och titta rakt upp
Gör: Jobbar som näringkunskaper och lärdomar till
i himlen på molnformationer
skoordinator och
Föglö.
och trädtoppar som man
kommunikatör på Föglö
kommun och är yogalärare.
– Det har varit jättestor
gjorde när man var barn. Det
Intressen: Hälsa och natur.
efterfrågan på yoga. Det är
är sådant som vi vuxna inte
svårt att få ut instruktörer till
tillåter oss att göra.
sådana här ställen, det bePodd om skärgård
hövs någon på plats, säger hon.
och hållbarhet
Verksamheten inleddes i en gymnasNär Caroline inte yogar eller tillbringar tid
tiksal men Caroline tvingades snart
i skogen jobbar hon deltid på Föglö komtänka om när restriktionerna gjorde
mun som näringskoordinator och komdet svårt att samlas inomhus i grupp.
munikatör. Efter att ha varit hemma med
Vid årsskiftet tog Caroline och maken
barn funderade hon på hur hon kunde
Andreas över hennes föräldrars barnskapa sitt drömliv.
domshem. Efter det föddes idén till
– Jag saknade det kreativa och det naskogsyoga.
turnära. Jag var hemma med barnen och
– Det ingår ett jordbruk och ganska
funderade över hur jag kunde forma mitt
mycket skog med gården. Våra tankar var
drömliv och styra över min drömvardag.
då, hur kan vi utveckla det här, säger CaDe flexibla arbetstiderna med kreativa
roline och fortsätter:
uppgifter passar henne bra.
– Vi tar hand om åkrarna och vårdar
– Jag kan anpassa mig efter familjens,
skogen, men vad kan vi göra mera? Då
barnens och mina egna behov. Man är
kände jag att vi måste sammanföra skoju inte top notch hela tiden, speciellt inte
gen och yogan.
som kvinna. Man lever i helt andra cykler
I framtiden är visionen att syssla med

”Så otroligt många tror att vi kan välja att
vara en del av naturen, man glömmer bort att vi
människor naturligt är en del av den.”

Skogsbad
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Utöver skogsyogan och skogsbadet har Caroline och maken
Andreas en vision om att i
framtiden erbjuda spartanska
boenden i skogen vid
sjön för turister.

Att jobba deltid och samtidigt kunna syssla med yoga och ha tid för sig själv och familjen passar Caroline bra.

än en man som kan köra på 30 dagar i månaden.
Vid sidan av allt annat sysslar hon med
ett kravlöst sidoprojekt som kom till liv för
ungefär ett år sedan: podcasten Ö-pådden.
Från början var tanken att den skulle rikta
sig till turister.
– Men restriktioner satte käppar i hjulen.

Podden började leva sitt eget liv och började
handla om naturvård, miljöfrågor, skärgården och landsbygden. Jag har träffat väldigt
intressanta människor, säger Caroline.

Text: Tara Bamberg
Foto: Daniel Eriksson

Fakta om skogsbad

om att ta in skogen med alla sinnen och låta dem ”bada” i

• Skogsbad, eller shinrin-yoku, startade i Japan 1982 då

• Forskning har visat att skogsbad kan leda till bättre och

den japanska skogsstyrelsen ville minska den stress som

skogen.
längre sömn, reglerat blodtryck, fördelar för hjärta och

orsakades av stadsmiljöer.

blodkärl samt förbättrad koncentration och ökad energi.

• Skogsbad är en kravlös vistelse i skogen som handlar

Källa: friluftsframjande.se, utemaningen.se
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Det ska vara
strandnära
och bekvämt
på stugan.
Folk efterfrågar allt högre
standard.

Strand, västerläge
och bilväg fram
Det är prio ett när vi väljer fritidsbostad

Strandnära stuga med hög
standard i västerläge på fasta
Åland och med bilväg fram.
Den är vad stugköpare efterfrågar just nu, enligt Tomas
Lyyski på Lyyski Fastigheter.
I fjol bytte 55 fritidsobjekt på Åland ägare,
enligt statistik från Ålands statistik- och
utredningsbyrå (Åsub). 38 av dessa hade
strand. Medelpriset för en strandtomt med
stuga var 89.000 euro. Och för en obebyggd
strandtomt fick man betala i snitt 8,54 euro
per kvadratmeter.
Under hela 2000-talet har priset på stugor med strand rört sig mellan 50.000 och
100.000 euro, enligt Åsub. Men eftersom
det handlar om relativt få objekt är variationerna också rätt stora. Till exempel var
priset för en bebyggd strandtomt år 2019
122.000 euro.
Storleken på tomterna varierar förstås,
medelarealen år 2020 var 5.900 kvadratmeter. De obebyggda strandtomterna var i snitt
8.700 kvadratmeter, och de bebyggda 6.200
kvadrat. Obebyggda tomter utan strand var
i medeltal 2.200 kvadratmeter stora och bebyggda tomter utan strand 3.700.

Norrläge underskattat
Så här års är det förstås många som börjar
längta efter en egen stuga. En del vill sätt
sin egen prägel på projektet och bygga själva,

Sålda fritidsfastigheter 2020

2019

Obebyggda objekt med strand
Arealmedelvärde, m2
Medelvärde, euro/m2

12
8.696
8,54

8
6.781
6,29

Obebyggda objekt utan strand
Arealmedelvärde, m2
Medelvärde, euro/m2

4
2.250
8,13

3
4.100
1,57

Bebyggda objekt med strand
Arealmedelvärde, m2
Medelvärde, euro

26
6.215
88.577

27
4.864
121.630

Bebyggda objekt utan strand
Arealmedelvärde, m2
Medelvärde, euro

13
3.690
48.846

11
4.610
69.364

Källa: Ålands statistik- och utredningsbyrå

medan andra gärna flyttar in direkt.
Mäklare Tomas Lyyski på Lyyski Fastigheter räknar lätt upp vilka önskemål de som
går i stugköpartankar har:
– I första hand fasta Åland. Man vill
också ha bilväg fram, det tycks vara psykologiskt viktigt att man kan parkera bilen vid
tomten, och så är ju inte alltid fallet, säger
han.
– Men sen kommer det vanliga: Det får
gärna vara egen strand som vetter mot väster
så att man har kvällssol.
Förutom fasta Åland är också Vårdö och
Föglö attraktiva stugkommuner. Vårdö är
lättillgängligt med vajerfärjan mellan Prästö
och Töftö.
– Sen är det väldigt vackert med alla väg-

Fler köpare än säljare

Föglö (bilden) har seglat upp som en populär
kommun att vistas i på fritiden – även om de
flesta fortfarande vill vara på fasta Åland.

bankar man åker över, säger Tomas Lyyski.
Föglö är inte heller särskilt långt bort,
och fick ett uppsving i fjol, menar han. Han
tror att öppnandet av Carlsro badhotell var
en bidragande faktor. Folk som bara åkte dit
över dagen insåg hur nära Föglö faktiskt är.
Hur avgörande är det med strandtomt?
– Extremt avgörande. De flesta vill inte sitta
ute i skogen utan strand. Man vill ha havet.
Och man behöver ju bara gå till sig själv,
nog är det skönt att lägga ved i bastun och
kunna ta sig ett litet dopp. Havet är viktigt.
– Och västerläge så klart. Om du har
lite mer begränsad budget finns det också
fina tomter i österläge. Sen tycker jag att
norrläge är lite underskattat. Du får ganska
mycket kvällssol i norrläge.

Vad vill folk ha för standard? Duger det
med utedass, och varken el eller vatten. Eller ska det vara lika bekvämt som
hemma?
– Det är väldigt olika vad folk vill ha. Vissa
tycker utedass går bra, men det går nog mot
högre krav. När man ändå satsar vill man
kunna vara där från april till september och
kanske hela semestern. När det gäller obebyggda tomter frågar man hur det är med el
och vatten, och om det är lättillgängligt.
– Sen kanske man kan acceptera en modernare el- eller mulltoa i stället för en vattenklosett. Men det ska vara nästan som hemma.
Hur är det med tillgång på objekt? Motsvarar de efterfrågan?
– Inte riktigt. Nog var det många som blev
utan i fjol. När corona-hemesterlivet startade stod folk på kö, och det gör de fortfarande. Vi har många köpare som inte har
hittat det de vill. När drömtomten kommer i
Lemland eller Lumparland och det är västerläge och nära till el och vatten, är det väldigt
många som vill ha den. Men det kanske inte
är så många som kan sträcka sig till de där
sista tusenlapparna.
– Det finns flera köpare än säljare i april.
Men min förhoppning är att fler säljare vaknar och byter ut sin mark mot pengar om
de inte nyttjar den, så att pengarna börjar
rulla och vi får lite snurr på samhället. Det
åländska samhället behöver det.
Sandra Widing
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Glas

Varför skaGlass
vi
återvinna glas?

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

Nytt glas kan göras många gånger av inlämnade
flaskor och burkar. De positiva effekterna av återvinning är flera.
Man sparar råvaror – sand, soda och kalk – som används när
glas nytillverkas. Dessutom minskar åtgången av energi och
utsläppen av koldioxid.

Henrietta 27 18.500€

Komplett leverans
70x170 mm stock • dörrar och fönster ingår • 100 mm isolering i golv och tak.
Frakt: 1.300€

Begär en offert på någon av våra många modeller,
eller skissa upp din drömbastu och vi tillverkar den!

MISE-bilens turlista hittar du på mise.ax

Weekend House - Baltic Produkter Ab
bp@balticprodukter.ax
Dalvägen 2B, 22150 Jomala - Tel. 018 16929
www.weekend-house.ﬁ

www.mise.ax

Rena och mögelfria
tak och fasader
samt terasser
BioComb avlägsnar effektivt smuts samt påväxt av
mikroorganismer som bakterier, mögel, alger,
lavar och mossor utomhus.

Bio Comb Rent Tak

Bio Comb Ren Gård

5 liter

5 liter

55,-/st

61,20/st

Bio Comb Terrasstvätt

15,10/st
5 liter 35,-/st

1 liter

Grundades 1948

Bio Comb
Lågtrycksspruta
8 liter

29,40/st

SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867,
VARD 08–17, LÖRD 09–13
butiken@fargtapet.aland.ﬁ
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GRILLA HEL FISK
Att grilla fisk är knappast ovanligt, men att grilla den hel känns
nästan som en utdöd form av tillagning. Oftast blir det filéer.
Jag vet att många ogillar ben och det kan man förstå, men jag
vill ändå slå ett slag för att helgrilla i stället.
Att helgrilla fisk är trevligt då man kan duka upp ett plockbord
där fisken står i centrum. Det går att göra både spartanskt och
lyxigt och dessutom tar man vara på hela fisken.
Guldbraxen, eller guldsparid som det
heter, med friterad potatis

Aioli
cirka 2-3 dl neutral olja
2 vitlöksklyftor
2 äggulor
1 msk dijonsenap
1 msk vitvinsvinäger
salt
peppar
Se till att alla ingredienser är rumstempererade.
Blanda riven eller pressad vitlök, äggulor, lite salt,
peppar och senap i en bunke.
Tillsätt oljan under vispning. Fortsätt tills
majonnäsen är lite tjockare än önskat.
Blanda ner vinägern, smaka av och tillsätt
eventuellt mer salt och peppar.
Om den är för tjock kan man späda ut den med
lite vatten.

och aioli är en klassiker, men välj i stället en fisk som är
närfiskad. Jag fick tag i sik i närmsta fiskbutik.
Rätten påminner om moules frites men mer matigt.
Är man på stugan och inte kan fritera potatis är kokt
nypotatis det självklara valet.

Text, recept och foto: Staffan Lund

Caponata
1 aubergine
4 msk extra virgin olivolja av bra kvalité
1 gul lök
4 vitlöksklyftor, skivade
500 gram krossade tomater
1 blekselleristjälk, skivad
1 dl blandade oliver
några kvistar timjan
några kvistar rosmarin
2 msk vitvinsvinäger
2 msk kapris
O,5 msk strösocker
salt och svartpeppar
Välj själv hur du villa ha din caponata. Jag skär auberginen i
centimeterstora bitar medan andra gillar större bitar. Oliverna
vill jag ha grovhackade om de inte har kärnor, och vitlöken
finhackad eller i tunna skivor. Stek auberginen i olivolja på hög
värme så att den får fin färg. Lägg i lök, vitlök och skivad selleri
och stek ytterligare i några minuter. Sänk värmen och tillsätt
tomaterkross, örter, vinäger, kapris, oliver och socker.
Låt koka ihop cirka 30 minuter.
Smaka av med salt och peppar.
Caponatan kan serveras varm, ljummen eller kall.

Fisken
hel sik, lax, öring eller annan valfri sort
olivolja
flingsalt
lite peppar
citronskivor och klyftor
några kvistar rosmarin
några kvistar timjan
Förbered fisken: fjälla, rensa och skölj ur. Torka av med hushållspapper. Salta och peppra runtom hela fisken och på insidan. Skär 4-5 sneda skåror i skinnet på fisken och gnid in den
med olivolja, lite citron och lägg några kvistar rosmarin, timjan
och citronskivor i fisken. Kläm fast fisken i ett halster om du har
det. Grilla 5-10 minuter per sida beroende på fiskens storlek.
Pensla med olivolja blandad med citronsaft några gånger.
Ta ur fisken ur halstret och lägg upp fisken på ett fat.
Strö över lite flingsalt och svartpeppar, ringla över olivolja
och avsluta med citronsaft. Garnera med hackade
färska örter och citronklyftor.

Helgrillad sik med
caponata, aioli och
friterad potatis

Fortsättning
på sidan 32
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en bra familjemiddag
ska inte kosta skjortan.

HK
Kabanossi
grillkorv
alla smaker
360-400 g
(5,48-6,08/kg)

219

Filos
Halloumi
ost
200 g (14,90/kg)

298

Amalias Limonadfabrik
Limonad
alla smaker
0,275 l (7,27/l)

200
AGA

GASOLFLASKOR
HOS OSS
Kariniemen
Kycklingvingar
kryddade eller
honungsmarinerade
700 g (4,99/kg)

349

Oululainen
Reissumies
fullkornsrågsbröd
4 st./påse
235 g (2,09/kg)

049

Pantkassen - ett miljövänligt val
Använd kassen som din
egen, men returnera
den till oss då den
behöver tvätt och
vård - du får
tillbaka din pant
eller en ren kasse.

så mycket förmånligare.
S-market Godby

Godbyvägen 1424, Godby.
Tfn 010 765 9600.
Mån–fre 7–21, lör 8–21, sön 10–20.

S-market Jomala

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

500
Pant
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Tips när du grillar fisk
Vilken fisk?

Tänk stek

Lättrökning

Vissa fiskar passar bättre på grillen än
andra. Fasta fiskar såsom lax, öring,
abborre, flundra och tonfisk funkar bra.
Gädda är också värt att grilla.

Fisk som du grillar hel och fylld med
örter kan du snöra som du gör med en
stek om du inte har ett halster.

Om du har tillgång till enris eller
alspån och har en grill med lock kan
du lättröka fisken. När glöden börjar
falna lägger du rökämnet i grillen.
Blötlägg gärna rökämnet före
användning och stäng locket.

Rimma
En lätt rimning ger fisken ett fastare kött
samt en fin och jämn sälta.

Grilla i rätt stund
Se till att glöden verkligen är redo.
Den ska vara askgrå och gallret ska vara
varmt och rent. Grilla gärna med skinnet
kvar. Fisken ska bli lätt bränd.

Använd stekspade
Använd en stor stekspade för att vända
om du inte har halster. Vänd en gång för
att undvika att fisken går sönder.

Fet fisk droppar
Feta fiskar är ofta fasta i köttet och
passar bra på grillen. Om fettet droppar
och orsakar att elden flammar upp kan
du flytta fisken till indirekt värme.

Halster
Ett dubbelhalster omsluter fisken från
båda sidor och håller den på plats under
grillning. Fisken håller ihop bättre.

Folie eller
tidningspapper
De gamla knepen att lägga fisken i folie
eller tidningspapper fungerar bra.

Friterad potatis
Skär potatisen i klyftor, lägg dem i kallt vatten och låt stärkelsen
dra ur i cirka en timme.
Mät upp 2 liter vatten och tillsätt 2 msk vinäger. Låt koka upp och
lägg i potatisen. Koka mjuka i cirka 6-7 minuter.
Häll bort vattnet och låt stavarna torka på en kökshandduk.
Dags för fritering nummer ett.

Innertemperatur
En grilltermometer hjälper till att tala
om när fisken är klar. Placera den i
ryggbenet på fiskens tjockaste del.
Innertemperatur för de flesta fiskar
ska vara 56 grader.

Skinnet
Skär några skåror i skinnet så drar det
inte ihop sig vid grillningen. Var noga
med att torka av fisken vare sig den varit
marinerad eller inte och ge den en stund
på gallret innan du försöker lossa den.

Medan klyftorna torkar värmer du frityroljan till cirka 140-150 grader.
Fritera sedan en lagom mängd potatis i cirka fem minuter tills de
är gyllenbruna.
Ta upp potatisarna med hålslev och låt svalna på hushållspapper
minst en halvtimme.
Dags för fritering nummer två.
Värm olja. Till 180 grader och fritera i 2-3 minuter tills de fått fin
färg. Salta och lägg upp.

stockbyggnader
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL I LAGER.

BRÄSKA STUGA/BASTU
med altan 10 kvm
från 3.980,-

Fungerar fint att använda som stuga.
Den har en rymlig altan med takutsprång, och det senvuxna och
tåliga virket är ordentligt
dimensionerat (45x145 mm).

KONTAKTA VÅRA SÄLJARE:
Viktor Lönnblad, tel. 28 119 – viktor.lonnblad@byggvaruhuset.ax
Johannes Lundén, tel. 28 114 – johannes.lunden@byggvaruhuset.ax
Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd 9–15

DJUPFORS
FÖRRÅD
10 kvm

från

3.530,-

Priserna inkl. moms
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OBS!
Med reservation för ändringar
på grund av restriktioner som
rör Corona-pandemin.

lördag 1
BARN / UNGA

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

APRIL

Golfrestaurangen öppnar inför
säsongen Öppet sju dagar i veckan
vid Ålands golfklubb.

fredag 23

SPORT

BARN / UNGA

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.

söndag 2

MAT / SPORT

Välgörenhet: Matbanken weekend i
Smakbyn I samarbete med Storgårds ägg, Dahlmans och Ålandsmejeriet skänker Smakbyn 1 påse/gäst
till Matbanken. Fredag kl. 15.30-19
och lördag kl. 13-19 (sista bokning).

BARN / UNGA

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

DIGITALT EVENEMANG / MUSIK

DIGITALT EVENEMANG / DANS

Digital konsert: Grönländsk rock med
Small Time Giants (digital stream via
Nipalive.ax) Upplev ett av Grönlands
bästa liveband på Nipalive.ax kl.
20-21.

Digital danskonst: Moving pARTs
på Nipalive.ax Två dansare med
åländska rötter framför ett dansverk
i samspel med norsk visuell konst
som projiceras digitalt i stort format.
Kl. 15.30-16.10

lördag 24

måndag 3

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.

MAT / SPORT

Välgörenhet: Matbanken weekend i
Smakbyn
I samarbete med Storgårds ägg,
Dahlmans och Ålandsmejeriet
skänker Smakbyn 1 påse/gäst till
Matbanken. Fredag kl. 15.30-19
och lördag kl. 13-19 (sista bokning).
KONST

Vernissage: Att välja sin
egen väg – en utställning
om livsstilar Tetiana Tymoshenko
och stylist Irina Bendukidze-Fisun
är på plats i Ålands kulturhistoriska
museum kl. 13-16. Fri entré.

söndag 25
BARN / UNGA

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

Temaguidning: Sigrid Granfelt i
Ålands konstmuseum Sigrid Granfelt
är bekant för ålänningar tack vare
sina djurmålningar och sin entusiasm för hemslöjd under senare
skedet av sitt liv. Hanna Leppälä
guidar. Förhandsbokning. Kl. 14.

måndag 26
BARN / UNGA

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

... Lukas Syberjysk, huvudtränare
för IFK Mariehamn, om den nya
säsongen som startar den 3 maj
då IFK möter Honka på bortaplan.
Vilka lärdomar tar ni med er från säsongen
2020 in i den nya säsongen?
– Vi tar med oss att det var nödvändigt att ha en
bra grundplanering. Det vi kan läsa av är att det
kommer att bli ett konstigt år med coronan. Det
gäller att vara skicklig i sin planering samtidigt
som vi måste vara flexibla kring det.
Hur går tankarna inför den nya säsongen?
– Vi vill göra en stark och stor förbättring efter
förra året och vi har alla förutsättningar att göra
det.
Vilka förutsättningar är det?
– Vi har en spelartrupp som är välrustad och
har egenskaperna som krävs för att vara det här
starka laget med igenkänningsfaktorer. Man ska
kunna se att det är IFK Mariehamn som spelar,

både när vi anfaller och när vi försvarar. Vi har
en anläggning som ger oss möjligheten att träna
på ett riktigt bra underlag och vi har ett drivet
arbetslag som vill hjälpa spelarna att uppnå deras
ambitioner. Vi har goda förutsättningar för att bli
bättre varje vecka.
Vilka utmaningar ser ni?
– Utmaningarna finns i det här ovissa med karantän eller inte karantän, att spela eller inte spela,
med publik eller utan publik. Allt det här kan
distrahera oss från det vi ska göra. Vi ska vara
skickliga och se det vi har framför oss, i stället
för att distraheras av det vi inte kan påverka. Det
kommer vara en stor utmaning.
Vilken match blir tuffast?
– Det är många matcher som är tuffa. Veikkausligan består av lag som i mångt och mycket spelar
på energi, det är många lag som har det som sin
grundidé. Tittar man på de trupper som HJK och
KuPS har, vilka de har behållit och förstärkt med,
så känns de som de lagen som kommit längst.

KROG / NÖJE / MAT

Ogräs och kärlek i Smakbyn
Kockarna tar en tur ut i naturen
innan arbetspasset börjar. Sen
skriver Smakbyn menyn utgående
från vad de hittat.

tisdag 4
BARN / UNGA

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

Ogräs och kärlek i Smakbyn
Kockarna tar en tur ut i naturen
innan arbetspasset börjar. Sen
skriver Smakbyn menyn utgående
från vad de hittat.

Tara Bamberg

onsdag 5
tisdag 27
BARN / UNGA

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

DIGITALT EVENEMANG / LITTERATUR

Digitala författarsamtal: Möt de
nominerade till Nordiska rådets litteraturpris på Nipalive.ax Serie med
livestreamade samtal på NIPÅ’s
Facebook och YouTube varje vecka
14.4-26.5. Kl. 19.

onsdag 28

torsdag 29

BARN / UNGA

BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen

fredag 30
BARN / UNGA

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

Valborgsmässoafton vid Smakbyn
Grillbuffé och brasa! Kl. 15-20.

BARN / UNGA

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

Ogräs och kärlek i Smakbyn
Kockarna tar en tur ut i naturen
innan arbetspasset börjar. Sen
skriver Smakbyn menyn utgående
Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag
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BARN / UNGA

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

BARN / UNGA

SPORT

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.

KROG / NÖJE / MAT

Ogräs och kärlek i Smakbyn
Kockarna tar en tur ut i
naturen innan arbetspasset
börjar. Sen skriver Smakbyn
menyn utgående från vad de
hittat.
SPORT

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

fredag 7
BARN / UNGA

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

Matupplevelse: Choklad i allt
Mustigt, smakrikt, kryddigt
och annorlunda smaker
utlovas när Smakbyn testar
choklad i både varm mat och
desserter.

tisdag 11

KROG / NÖJE / MAT

BARN / UNGA

BARN / UNGA / SPORT

Sjöjungfruloppet 2021 för
alla på Åland Spring in våren
tillsammans, även i år virtuellt.
Spring, jogga, lunka eller
promenera 5 km eller 10 km
på valfri tid och plats fredaglördag 7-8 maj. Info: Motion.
ax

lördag 8
BARN / UNGA

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

Ogräs och kärlek i Smakbyn
Kockarna tar en tur ut i
naturen innan arbetspasset
börjar. Sen skriver Smakbyn
menyn utgående från vad de
hittat.
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.
KROG / NÖJE / MAT

Matupplevelse: Choklad i allt
Mustigt, smakrikt, kryddigt
och annorlunda smaker
utlovas när Smakbyn testar
choklad i både varm mat och
desserter.

söndag 9
SPORT

Fotboll IFK Mariehamn–AC
Oulu på WHA. Klockan
18.30.

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

Matupplevelse: Choklad i allt
Mustigt, smakrikt, kryddigt
och annorlunda smaker
utlovas när Smakbyn testar
choklad i både varm mat och
desserter.

lördag 15
BARN / UNGA

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

Matupplevelse: Choklad i allt
Mustigt, smakrikt, kryddigt
och annorlunda smaker
utlovas när Smakbyn testar
choklad i både varm mat och
desserter.
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
DIGITALT EVENEMANG / KONST

Digitalt evenemang: Grafisk
promenad med konstnär Minna
Öberg på Nipalive.ax Följ
med i processen när Minna
producerar ett konstverk. Kl.
15-16.30.

söndag 16
onsdag 12
BARN / UNGA

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

Matupplevelse: Choklad i allt
Mustigt, smakrikt, kryddigt
och annorlunda smaker
utlovas när Smakbyn testar
choklad i både varm mat och
desserter.
DIGITALT EVENEMANG /
LITTERATUR

Digitala författarsamtal: Möt
de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris på Nipalive.
ax Serie med livestreamade
samtal på NIPÅ’s Facebook
och YouTube varje vecka
14.4-26.5. Kl. 19.

BARN / UNGA / SPORT

Sjöjungfruloppet 2021 för
alla på Åland Spring in våren
tillsammans, även i år virtuellt.
Spring, jogga, lunka eller
promenera 5 km eller 10 km
på valfri tid och plats fredaglördag 7-8 maj. Info: Motion.
ax

BARN / UNGA

BARN / UNGA

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

Ogräs och kärlek i Smakbyn
Kockarna tar en tur ut i
naturen innan arbetspasset
börjar. Sen skriver Smakbyn
menyn utgående från vad de
hittat.

fredag 14

BARN / UNGA

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.
KROG / NÖJE / MAT

Matupplevelse: Choklad i allt
Mustigt, smakrikt, kryddigt
och annorlunda smaker
utlovas när Smakbyn testar
choklad i både varm mat och
desserter.

Internationella museidagen i
Önningebymuseet Stor återbruksmarknad med allt från
konst till möbler och småprylar.
Basutställningen visas. Fri
entré. Kl. 12-15 och 18-20.

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

Fotboll
IFK Mariehamn–FC Haka på
WHA. Klockan 18.30

onsdag 19
BARN / UNGA

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

Smakbyn goes Italy
Upplev Italien med Smakbyn.
KULTUR / UTFÄRD / UTFLYKT

Lindarnas dag i Esplanaden i
Mariehamn Ta med picknikkorg till Esplanaden vid S:t
Görans kyrka och delta i
firandet av lindarnas dag
och lövsprickningen. Kl. 1819.30.
DIGITALT EVENEMANG /
LITTERATUR

Digitala författarsamtal: Möt
de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris på Nipalive.
ax Serie med livestreamade
samtal på NIPÅ’s Facebook
och YouTube varje vecka
14.4-26.5. Kl. 19.

torsdag 20
BARN / UNGA

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

fredag 21
BARN / UNGA

Smakbyn goes Italy
Upplev Italien med Smakbyn.

KROG / NÖJE / MAT

KROG / NÖJE / MAT

Smakbyn goes Italy
Upplev Italien med Smakbyn.
KULTUR

Internationella museidagen:
Gratis inträde till Ålands
jakt- och fiskemuseum Besök
museet samt nyöppnade
specialutställningen Jaktpass
av Taina Dalberg. Kl. 10-17.

måndag 24
BARN / UNGA

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

Björklunds Burgarbar
Du bygger din burgare som
du vill och äter så mycket du
orkar i Smakbyn.

tisdag 25
BARN / UNGA

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

Björklunds Burgarbar
Du bygger din burgare som
du vill och äter så mycket du
orkar i Smakbyn.

onsdag 26
BARN / UNGA

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

Björklunds Burgarbar
Du bygger din burgare som
du vill och äter så mycket du
orkar i Smakbyn.
DIGITALT EVENEMANG /
LITTERATUR

KROG / NÖJE / MAT

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.

Internationella museidagen i
Dånö hembygdsmuseum Museet välkomnar alla intresserade att besöka museet. Lågoch mellanstadieklasserna
i Geta har fått en särskild
inbjudan. Fri entré. Kl. 13-16.

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

tisdag 18

BARN / UNGA

SPORT

måndag 17
BARN / UNGA

söndag 23

KULTUR

Smakbyn goes Italy
Upplev Italien med Smakbyn.

BARN / UNGA

torsdag 13

KULTUR / MARKNAD / LOPPIS

Smakbyn goes Italy
Upplev Italien med Smakbyn.

Digitala författarsamtal: Möt
de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris på Nipalive.
ax Serie med livestreamade
samtal på NIPÅ’s Facebook
och YouTube varje vecka
14.4-26.5. Kl. 19.

torsdag 27
BARN / UNGA

lördag 22

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

BARN / UNGA

BARN / UNGA / MAT

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

Björklunds Burgarbar
Du bygger din burgare som
du vill och äter så mycket du
orkar i Smakbyn.

SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
KROG / NÖJE / MAT

Smakbyn goes Italy
Upplev Italien med Smakbyn.

fredag 28
BARN / UNGA

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

Just nu 3 / 2021
Fler evenemang på www.aland.com

BARN / UNGA / MAT

Björklunds Burgarbar
Du bygger din burgare som
du vill och äter så mycket du
orkar i Smakbyn.

lördag 29
MARKNAD / FESTIVAL

Åland Grönskar – vårfestival
2021 Under tre härliga dagar i
maj bjuder gårdar, trädgårdar
och restauranger in till fest.
På våren grönskar landsbygden. Äppelblommorna
lovar riklig skörd och sparris,
nypotatis och rabarber kryddar våra måltider. Nyfödda
lamm och kalvar kommer ut
på bete, sticklingar och frön
ska ner i jorden.
Våren 2021 bjuder föreningen Skördefestens Vänner
till Åland Grönskar – ett nytt
evenemang i den närproducerade matens och landsbygdens tecken.
Under tre härliga dagar i maj
bjuder gårdar, trädgårdar och
restauranger in till fest! Kom
och klappa nyfödda lamm
och kalvar, smaka på fräscha
primörer, njut av blommande
äppelträdgårdar och ljusa
kvällar mitt i Ålands vackra
landsbygd. Mer info på
Alandgronskar.ax
BARN / UNGA

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

Björklunds Burgarbar
Du bygger din burgare som
du vill och äter så mycket du
orkar i Smakbyn.
SPORT

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

söndag 30
SPORT

Fotboll
IFK Mariehamn–FC Lahti på
WHA klockan 18.30.
MARKNAD / FESTIVAL

Åland Grönskar – vårfestival
2021 Under tre härliga dagar i
maj bjuder gårdar, trädgårdar
och restauranger in till fest.
Mer info på Alandgronskar.ax
BARN / UNGA

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

måndag 31
BARN / UNGA

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

Ostvecka med åländska ostar
i Smakbyn Ålandsmejeriet
har långlagrat ett urval ostar
åt Smakbyn, som restaurangen använder i sin mat.

Evenemang

Just nu 3 / 2021
Fler evenemang på www.aland.com

KROG / NÖJE / MAT

BARN / UNGA

KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn
– Smakbyn använder allt
Annorlunda smakkombinationer, annorlunda delar
av grönsaker, nytänkande
matlagning helt enkelt!

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

Hållbarhet på menyn – Smakbyn använder allt Annorlunda
smakkombinationer, annorlunda delar av grönsaker,
nytänkande matlagning helt
enkelt!

KROG / NÖJE / MAT

Ostvecka med åländska ostar
i Smakbyn Ålandsmejeriet
har långlagrat ett urval ostar
åt Smakbyn, som restaurangen använder i sin mat.

JUNI

KROG / NÖJE / MAT

tisdag 1
BARN / UNGA

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

Hållbarhet på menyn – Smakbyn använder allt Annorlunda
smakkombinationer, annorlunda delar av grönsaker,
nytänkande matlagning helt
enkelt!

KROG / NÖJE / MAT

Ostvecka med åländska ostar
i Smakbyn Ålandsmejeriet
har långlagrat ett urval ostar
åt Smakbyn, som restaurangen använder i sin mat.
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn – Smakbyn använder allt Annorlunda
smakkombinationer, annorlunda delar av grönsaker,
nytänkande matlagning helt
enkelt!

torsdag 3
SPORT

Trollingträff Åland 2021
Fisketävling den 2-5 juni
med start från Käringsund
Resort och Conferens. Se
Trollingtraff.ax
BARN / UNGA

onsdag 2

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

SPORT

KROG / NÖJE / MAT

Trollingträff Åland 2021
Fisketävling den 2-5 juni
med start från Käringsund
Resort och Conferens. Se
Trollingtraff.ax

Ostvecka med åländska ostar
i Smakbyn Ålandsmejeriet
har långlagrat ett urval ostar
åt Smakbyn, som restaurangen använder i sin mat.

35

fredag 4
SPORT

Trollingträff Åland 2021
Fisketävling den 2-5 juni
med start från Käringsund
Resort och Conferens. Se
Trollingtraff.ax
BARN / UNGA

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

Ostvecka med åländska ostar
i Smakbyn Ålandsmejeriet
har långlagrat ett urval ostar
åt Smakbyn, som restaurangen använder i sin mat.
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn –
Smakbyn använder allt
Annorlunda smakkombinationer, annorlunda delar
av grönsaker, nytänkande
matlagning helt enkelt!

29-30 maj 2021

VÅRFEST
PÅ LANDET

BARN / UNGA / SPORT

Motionslopp: Together 4 Life
Delta i loppet på valfri tid och
plats den 4-6 juni. Mer info:
Together4life.ax

craft beer
NYHET!

Stallhagen
Session IPA
med lägre
alkoholhalt.

Drick gott
dag som
natt. Säljs
i butik 24/7.

dygnet runt

Mer info och hela programmet på

alandgronskar.ax

Arrangör Skördefestens Vänner r.f.
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LÖRDAGSÖPPET

09–14

Allt för kompostering!

STUGKOMPOST

SNABBKOMPOST

VARMKOMPOST

Biolan, 200 l

Biolan ECO, 220 l

Kekkilä ECO, 230 l

350,-

499,-

KOMPOSTGALLER

BIOKOMPOSTKÄRL

Hortex

Bioproffa, 5 l

15,-

32,-

BOKASHI STARTMIXPAKET
EM, 16 l

BARKSTRÖ
för komposten och torrklosetten, Biolan, 85 l

KOMPOSTKVARN Stihl GHE 150

479,-

STRÖTORV
Kekkilä, 50 l

125,-

MIKROFERM

10,-

Bokashi, EM, 2 l

30,-

BOKASHI STRÖ
EM, 2 kg

32,-

KOMPSTERINGSMEDEL

KALK FÖR UTEDASS

KOMPOSTAKTIVATOR

för utedass Kekkilä, 3 kg

tar bort lukten, 3 kg

Biolan, 5,5 l

12,90

25,-

16,-

KOMPOSTKVARN

TRÄDGÅRDSKOMPOST

STEN MILJÖKOMPOST

Stihl GHE 105

Kekkilä, 310 l

Biolan, 450 liter

Gäller så långt lagret räcker.

Storsäljaren!

19,-

429,-

399,-

199,-

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

350,-

Just nu 3 / 2021
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Glasklart till sommaren!

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!

Glasräcken

Q-railings produkter finns i en mängd olika utföranden och dimensioner.
Ett populärt system, särskilt om du vill ha ett trapp- eller terassräcke som i det
närmaste är osynligt. Deras räcken passar lika bra både utomhus som inomhus.
Lumon har ett brett sortiment för allt från balkongglas till glasterasser,
avgränsare och lösningar för olika balkong- och terassfasader. Lumon erbjuder
också glas i många olika färger och mönster.
Vi erbjuder måttagning, tillverkning och montage av trappor och räcken.
Dessutom kan vi tillverka skräddarsydda räcken enligt din egen ritning.
Fråga oss, vi ger dig gärna tips och råd!

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

Tvätta med högtryck!

E 145.4-9 X-TRA

• 145 Bar, 500 l/h
• 9 m slang på vinda
• Pumphus av
aluminium

r
I lage t!
kor
inom

359,K5 Compact
Antitwist Flex Home

r
I lage t!
kor
inom
Premium 190-12

• 1190 Bar, 650 l/h
• 12 m slang på vinda
• Pumphus med
mässingslock och
keramiskt belagda
kolvar

599,-

• 145 Bar, 500 l/h
• 8 m slang
• Pumphus av aluminium

319,Psasr tä!ven

Vi h hören!
tillbe

tvätt
Altan r!
ingå ,-)
(vä

9
rde: 8

K5 Premium
Smart Control Flex

K7 Premium
Smart Control Flex

395,-

519,-

• 145 Bar, 500 l/h
• 10 m slang på vinda
• Pumphus av aluminium

• 180 Bar, 600 l/h
• 10 m slang på vinda
• Pumphus av aluminium

SERVICE FÖR DIG

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

Sottunga Almagruppen ställer ut hantverk, konst

och målningar. Öppet enl ök.

Baka

Tosarbyvägen 5 Katia Fell (Ekaterina Filippova)

Geta bibliotek

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

Kökar Museum

ställer ut målningar ur flera olika serier.

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

Bomarsundsmuseet/
Lotsstugan

I den gamla lotsstugan på Prästö, med fin
utsikt över Bomarsundsområdet, visas en liten
utställning som beskriver fästningens historia.
Öppet mån-fredag kl 10-17.

Bomärket

Jomala bibliotek

”Tillflykt” - målningar av Julia Norlander. Öppet
måndag, tisdag och torsdag kl. 14-20 och
onsdagar kl. 14-15. Visas till den 20 maj.

Lasses Fartygsmuseum

Ovanåker Saltvik Ålands största samling av

bomärkta föremål. Öppet enl ök, tel 0400450004.

Mariehamnsmuseet
med modellstaden

Ålandsvägen 42 Mariehamn på 1920-talet.

Öppet lördagar kl 14–16 fram till
sommaren. Fotoutställningen ”Människor
och miljöer i Mariehamn runt 1980” visas
fram till sommaren.

Nordens institut på Åland

Ursula Sepponens och Kinga Prádas digitala
utställning ”Solar Plexus” på Nipås hemsida
visas till den 18 maj. Fotoutställning: Symbios av
Christoffer Relander pågår 22.4 - 29.5.

Sjökvarteret

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

Smakbyn

Tuulikki Huovinen ställer ut ett 40-tal akvareller på
temat blommor under april månad.

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.

Galleri Juha P

Lemlands bibliotek

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

Finströms bibliotek

Styrmansg 1 (Ehns) Juha Pykäläinen visar sina

illustrationer till barnboken ”Sirkusjuttaja”
(”Cirkushistorier”) av Kirsi Kunnas (1985) i galleriet
i det bakre rummet. Konsten kan ses under
butikens öppettider till och med 30.4. Lördagar kl
12-14 är konstnären på plats i galleriet.
Utställning: Liv i trädgården pågår 3 maj - 17 juli

Galleriet

Torggatan 15 TUtställning med hantverk av Titti

Söderström, Robin Mattsson, Linda Myllykoski,
Olivia Sarling, Roger Pettersson och Felicia
Lindbäck. Visas till den 1 maj.
4-29 maj – Här är det, Marianne Asp Gottberg
och Millen Samuelsson-Carlsson.

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

Mariehamns stadsbibliotek

Grafikern Nanna Sjöströms (1949-2018) sista
konstverk visas till den 9 maj.
Konstutställning med verk av Lin Simons i
Mariehamns stadsbibliotek 11 maj - 5 juni

Sjöboden Sandskär

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

Telemuseet på Vårdö

Vargata Teleinformation på svenska, finska

Vårdö bibliotek

I väntan på den stora Runar Salminenutställningen
som planeras till sommaren ger biblioteket en
inblick i Salminens skaparprocess. Visas i Vårdö
biblioteks Alandica-rum. Öppet: tisdagar och
torsdagar 13-16.30 och 18-20.

Ålands fotografiska
museum
Pålsböle, Finström Öppet enligt

Gästhamnen i Sottunga Konsthantverk av

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

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

Ålands konstmuseum

Till den 19 maj visas årets skolutställning som
presenteras av Ålands lyceum. I Qben ställer
fotografen Marcus Boman ut bildberättelsen
”I AM” till den 9.5. Årets basutställning har tre
teman: Sigrid Granfelt, Guldkant på vardagen
och Något gammalt, något nytt, något lånat,
något blått. Utställning: Skolkonst 20.4 - 19.5.
Utställning: Lars Lerin i pågår 3.6 - 5.9

Ålands kulturhistoriska museum

Basutställning om Ålands historia. Öppettider:
Tisdag, onsdag, fredag, lördag, söndag: kl 1117, torsdag: kl 11-20, måndag stängt.

Ålands landskapsarkiv

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

Ålands sjöfartsmuseum

Museet är stängt till den 21.3 Basutställningen
innehåller berättelser och föremål från Ålands
sjöfartshistoria samt olika interaktiva stationer.
”Hildas doft – en utställning om tingens själ” visar
ett urval föremål ur museets samlingar som alla
bär på en unik berättelse. För barn finns Rubys
skattjakt, rör-och-gör-aktiviteter, samt lekrummet
”Ruby och Havet”. Öppet alla dagar kl. 11-16.
Segelfartyget pommern är stängd 1 oktober – 30
april välkommen ombord igen den 1 maj 2021

Önningebymuseet

Permanent utställning. 18 maj : V. Österman
9 juni-31 augusti: ”Åland vårt Åland – från
Anders August Jansson till Henrik Nylund”

Empi

re

oko

Rok

Hårdr

ock

Lolita

Punk

Att välja
min egen väg

Goth

En utställning om livsstilar

24 april - 23 maj 2021
Fotograf:
Tetiana Tymoshenko
Stylist:
Irina Bendukidze-Fisun
Fri entré till museet för
barn och ungdomar 0 – 17 år.

G

DRA

Raggare
RENÄS
SANS

NYHET!

tid
Medel
WWW .

VIKINGA

R
. AX

En fruktig och frisk Pale Ale
som hyllar Ålands stoltaste
symbol – segelfartyget Pommern.

Till Caesarsalladen och
sommarens
lätta middagar.

Just nu 3 / 2021
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Stugtider!
Severin kyl

45 lit., b: 47, h: 49 cm

235,-

Severin vinskåp
33 ﬂaskor, b: 49, h: 85 cm

495,-

Electrolux frys
160 lit., b: 55, h: 125 cm

449,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
BLOMSTRINGEVÄGEN
TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax

Severin retrokyl

Electrolux kyl/frys

559,-

585,-

b: 55, h: 89,5 cm

b: 55, h: 180 cm

Electrolux diskmaskin
b: 45 cm

495,-

Coolxon gasspis
50 cm, 4 lågor

425,-

Electrolux micro

124,-

AEG tvättmaskin
7 kg, Timemanager

569,-

Dometic gaskyl 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN
60 lit., rostfri, h 63, b: 49 cm

595,-

VARD. 09–17, LÖRD. 10–14.

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
BLOMSTRINGEVÄGEN
TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax

Dometic gaskyl
154 lit., h 129 b: 52 cm

1725,-

Vi ger dig första
månaden gratis på
mobila bredbandet
”Fri Surf Åland” om
du köper någon av
dessa produkter.

Hur vil

?
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a
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å
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u
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Vill du läsa nyheterna, kolla Facebook och slösurfa lite när
det regnar ute, då ska du välja alternativ ett. Har du däremot höga krav
på din uppkoppling och vill kunna jobba samtidigt som barnen spelar,
ja då ska du välja alternativ två. Men ibland kommer den vackra naturen
i vägen och du befinner dig ändå i radioskugga trots hög prestanda
i modemet, då ska du välja tillvalet med antenn på taket.

1

2

Alternativ 1

Alternativ 2

HUAWEI 4G MODEM
(Router 2)

HUAWEI 4G MODEM
(Router 3)

4G Modem
2.4 GHz Wifi
1 (RJ45) Nätverksuttag
1 plats för extern antenn

4G+ Modem
2.4 & 5 GHz Wifi
4 (RJ45) Nätverksuttag
2 platser för externa antenner

Pris 119€

Pris 179€

Tillval för bättre mottagning
4G Utomhus Riktantenn – 89€
SMA, 10m kabel medföljer

Tag kontakt med oss så ger vi gärna mera råd om hur du får ett stabilt och snabbt
bredband på din stuga tel 22 222 eller info@alcom.ax. Kampanjen gäller till den 31.5.2021.

