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8.925 ägarkunder kan inte ha fel
Förmåner i din bank livet ut. OP-Bonus och rabatt på bank- och försäkringstjänster.
Ett tryggt val, bra kundservice, nära dig.
Dagliga banktjänster: 010 257 2901, Köpmansgatan 2, 22101 Mariehamn
andelsbanken.for.aland@op.fi, www.andelsbanken.ax
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Ingång

Just nu 7 / 2022

Ge mig ännu mera åländskt käk, snälla
Min kompis kånkar på en flyttlåda med skafferivaror. Han slänger ner den med ett stön på
köksbänken.
– Varför i hela friden har du så här mycket senap Alexandra? Du gillar väl inte ens senap?
Frågan är ytterst rimlig, fram till alldeles
nyligen grimaserade jag om min korv
med bröd fått minsta lilla senapsfläck.
Trots detta har jag alltid haft minst tre
stycken av Lassas åländska senap i
skafferiet nere i Skåne. Det har varit lag på det. Min mamma har,
nog konfunderat, släpat med sig
påfyllnad vid behov.
När det vankas grillning här i
Lund packar jag väskan med Dahlmans wienerkorv, Lasses och såklart en gurksallad från Rökka. När
det är knytkalas kan man alltid lyxa
till det med en Ålands special och
en burk havtornsmarmelad. I kylen står ofta lite äppelmust från
Grannas.
I fem års tid har jag släpat
åländska matvaror på rutin genom halva Sverige. Den största
fasan är när du har kört bil
halvvägs genom Sverige och du
upptäcker att kylväskan står på
glänt: tänk om allting är varmt och
förstört?
Det är med korv med bröd från Rökka, ett skrovmål på Stallhagen eller en
sallad från Viktors som jag försöker locka
mina svenska vänner att komma till Åland.
Den åländska matkulturen går ofta

”Det är med korv med bröd
från Rökka, ett skrovmål
på Stallhagen eller en
sallad från Viktors som
jag försöker locka mina
svenska vänner att
komma till Åland.”

Medarbetare i
detta nummer:

Alexandra Gäddnäs

TEXT

Alexandra Gäddnäs,
Staffan Lund

ANSVARIG UTGIVARE
Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

Simon Eriksson och Tua Granholm
/ Alexandra Gäddnäs

Formgivare

Staffan Lund

FOTO

Vad äter du helst
i skördetid?

Alexandra Gäddnäs,
Robert Jansson, Staffan Lund.

LAYOUT

in i sitt esse under sensommaren
och skördetiderna. För egen del är
det en stor del av min åländskhet lyxen att fått växa upp och fortfarande
hålla av råvaror i toppklass. Under hela
min uppväxt gick god åländsk mat som
en röd tråd: Migges fantastiska skolmat i Rangsby skola, mormors Ålandspannkaka, grillmiddagen hemma i Haraldsby, somrarna på Peders aplagård på
Kökar.
Det gör mig därför sällsamt lycklig att få
presentera lite nedslag i den åländska
matkulturen i detta skördenummer av
Åland Just Nu! Två av Ålands hungrigaste
tonåringarna (enligt egen subjektiv bedömning) korar bästa burgarna, vi frossar
i blåbär och stadsodlingen i Mariehamn
visar hur vi kan bredda råvarutillgången
på kreativa sätt.
Med mycket matglädje, den vikarierande
redaktören.
Alexandra Gäddnäs

Höstmys!

Sebastian Boman

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA
20.000 ex

GES UT AV

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

TELEFON

+ 358 18 26026
Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

ADRESS:

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

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Hur har du det?
Kortvarigt samtalsstöd online,
kostnadsfritt, konfidentiellt,
anonymt. Ingen remiss behövs.

Plåtskylt
42x125 cm

123,-

Boka en individuell tid, partid eller
familjetid med en professionell
krismedarbetare vid Digitala
Kriscenter Valo online.

Pumpaljus

9,95

Stöd kan behövas vid
parförhållande- eller familjeproblem,
stress och oro i vardagen
och andra svåra livssituationer mm.

Stämningsfullt med
lyktor!
Pris från

18,90

REDAKTÖR

Sammetspumpa

Tidsbokning
må - to kl.9-15
044 979 2439

fr.18,90
Röd
solros
15,90

Rostig blomma 59,-

Lörd.

10–15
Verkaregränd 4 • Tel. 16 790 • Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15 • www.feja.ax
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Skördetid i köket!
NU KÖR VI SPECIALPRISER PÅ
UTVALDA KASTRULLER OCH STEKPANNOR

-20%
ORREFORS JERNVERK
Oval stekgryta i emaljerad gjutjärn,
3,5 L. Finns i flera färger.

-50%
KITCHEN ESSENTIALS RIX
Belaggda stekpannor.
24, 28 cm.

Några av augustis frestelser
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KITCHEN ESSENTIALS MASTER
Belaggda kastruller och stekpanna. 1,5, 2, 3 L. 26 cm.

-23%

KITCHEN ESSENTIALS
KASTRULLSET
5 kastruller med glaslock.
1,4, 1,8, 2,8, 3,5, 5,2 L.

-40%

-20%

FUNKTION ÅNGKASTRULL
2 delar. 2 L.

RONNEBY BRUK
Traktörpannor i lättgjutgärn
med glaslock. 26, 28 cm.

-20%
HEIROL CERASAFE
Belagda stekpannor.
20, 26, 28 cm.

ROSTI VICTORIA
Set med bakskålar i melamin.
2 , 3, 4 L.

TORGGALLERIAN • TORGGATAN 14, TEL. 16266
MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–15
ÖPPET: Måndag-Onsdag, Fredag 9-18 Torsdag 9-20 Lördag 10-16 • TORGGATAN 14, TEL. 19 745

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker.
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med Alexandra Gäddnäs

LIVA UPP HEMMET TILL HÖSTEN

MAT

Foto: Alexandra Gäddnäs

INREDNING

LEDHOLMARE
På sidorna 8–11 hittar du ett stort burgartest av fem olika hamburgarställen i stan
med omnejd. Nu när det vankas Skördemarknad är det dock brukligt att leta sig till
en annan burgare, som ej var med i testet. Det är nämligen dags att hitta sig en Mac
Harrys ledholmare! Strömmingsburgaren fylld med godsaker – som bara dyker upp
när något särdeles kul händer på ön.

EKONOMI
Foto: Pressfoto

DRYCK

MÖT MÖRKARE
KVÄLLAR MED
KRYDDIGA TEER
Teerna från Yogi har länge varit en
favorit hemma hos oss. Inte bara för
att de är goda, utan också för att de
alltid erbjuder ett litet visdomsord
eller kvällstanke: oavsett om du
vill eller inte. Varje tepåse berättar
saker likt ”reagera inte, agera”
eller ”ett avslappnat sinne är
ett kreativt sinne”. Cheesy,
javisst! När kvällarna blir
längre omfamnar jag dock
klyschorna med öppna armar och sippar glatt på ett
kryddigt trevligt te.

Gäddnäs

Om du har ett hem är chansen stor att det hemmet har en soffa från
Ikea. Kanske grå, blå eller svart? Helt normalt och inget konstigt. Men
kanske börjar du ändå känna att det vore dags att liva upp det hela,
fast en ny soffa är ju dyrt och det är ju inte egentligen något fel på den
du har. På senaste år har dock hela företag dykt upp som fokuserar
just på att liva upp gamla Ikeasoffor. Så in och kika på bemz.com
och plötsligt står din gamla Söderhamn eller Karlstad och skiner i en
mörkgrönt manchester eller inbjudande mörkbrun sammet.

Foto: Alexandra

Hösten kommer och
behovet av att sitta mysa
upp sig i soffan och se på
en bra serie klättrar högre
upp på behovstrappan
– men samtidigt, hur
många streamingtjänster
och andra abonnemang
betalar du för egentligen?
De senaste åren har allt
fler tjänster vi använder
oss av gått över till en
månadskostnad som
ser liten ut i ett vakuum
men när man plussar på
allt handlar det troligtvis om hundratals euro
som lämnar bankkontot
varje månad. Gör en
sammanställning på alla
musikappar, streamingtjänster, molnutrymmen
och annat du betalar för
en gång i månaden och
se vad du verkligen använder – plötsligt kanske
du kan unna dig en fin
restaurangmiddag eller
en konsert.

Foto: Pressfoto

Planera prenumerationerna

FILM

Där kräftorna sjunger
på bioduken 2 september
Foto: Pressfoto

Den hyllade romanen ”Där kräftorna sjunger” går den 2 september
upp på bioduken på Bio Savoy. Vi får följa den lilla flickan Kya från
barn till vuxen i en ensam, fattig och hård tillvaro vid ett träsk. Boken skildrar en obekväm verklighet och blev snabbt en storsäljare
– när filmen recenserats menar många att det är en snäppet snäl�lare verklighet som presenteras på bioduken. Spring och kika och
hör av dig vad du tyckte vetja!

Just nu 7 / 2022
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Träna, träffas & trivs
på Avancia!
Det räcker att du har
en oro eller ett knepigt
dilemma, som du inte
kan eller vill diskutera
om med de närmaste.

Kristelefon

09 2525 0112

Må&On 16.00 - 20.00
ti,to&fr 09.00 - 13.00
mieli.fi/kristelefon

Just nu firar vi 30 år och har
kampanj på våra träningskort!
Vad sägs om prisex. från 38,90€/månad för ett plusmedlemskap där allt ingår i ett och samma träningskort.

Kampanj på
TERMINSKORT
för studerande
45,90€/månad (norm. 51,-)

10% rabatt

på alla våra
PT-paket och
PT-GULD

Räfsat i trädgården?
Trädgårdsavfall kan du föra till Mise ÅVC (utan avgift
1 bilsläp= 8 säckar, på en och samma dag). Kom ihåg
ditt Misekort!

Virtuell Träning
med Les Mills
och FortGjort
- nu större än någonsin,
289 pass i veckan.

Mise ÅVC
Svinryggen, Hammarlandsvägen 817, Jomala
Öppet
Måndag-fredag 12:00-18:00
Lördag 10:00-15:00
Blomsterlupin, Jätteloka och Parkslide är exempel på invasiva
växter. Det är viktigt att växterna hanteras rätt för att stoppa
spridningen.
Invasiva växter ska inte slängas i din kompost eller i
trädgårdsavfallet. Lägg dem i en sopsäck som försluts
ordentligt. Soppåsen läggs i kärlet för invasiva växter/brännbart på Mise ÅVC. Kontakta personal på ÅVCn
om du inte hittar.

Visste du att vi har allt detta plus mycket mer:
• 2 st gym
• Generösa bemanningstider
- Nyckelgym
• Massor av träningsmaskiner
• Friviktsytor
• 289 träningspass i veckan med
både liveklasser och virtuellt
• Stor konditionspark med träningsmaskiner inkluderat med internet och TV
• Proffsiga PT:n
• Samarbete med FysioÅland (Fysioterapi)

• Inbodyscanning
• Online hemmaträning
• Föräldrafys (föräldrar tränar med barn)
- Gymintro som ingår i plusmedlemskap
- Fräscha omklädningsrum med dusch
och bastu samt låsbara skåp
- Café
- Kosttillskottsbutik
• Foodbox (träningsmat)
• Bra luft i båda gymmen m.m.,
listan kan göras hur lång som helst!

Mer info finns på www.avancia.ax

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

Stolt huvudsponsor

Höst fix!
PROF

Sko t t kä r ra
galvad 70 l,
maxlast 80 kg

49 9 0
FXA

Ved k l y v 4T
1500W, 37 cm

2 49

00

NYHET

Frossa åländskt
Hela veckan

Ladda upp smaklökarna
inför Skördefesten!
Ålands fantastiska matkreatörer har med kärlek tagit fram
olika rätter som består av åländska råvaror, så att du med
gott samvete kan frossa lokalt från både land och hav.

FXA

Ved ka p

2000W,
405 mm klinga

Så passa på att väcka axganen inom dig och Frossa
åländskt hela Skördefestveckan, måndag till söndag,
morgon till kväll.

37 9 00

HÄR KAN DU FROSSA ÅLÄNDSKT:
Lolo’s Seaside Café, Soltuna, Grannas Bistro, Pub Stallhagen, Smakbyn, Kafé Kalesch, Mormors Gröna Hus,
Västerro, Carlsro Badhotell, Hotell Arkipelag, Boquerian
och Restaurang Sittkoffska Gården.

OBS! Varierande öppettider se www.skordefest.ax

FOLKFEST PÅ LANDSBYGDEN
16-18 september

(norm.
pris
30,90)

HELA SEPTEMBER:

Genom att köpa den officiella appen
och programbladet är du med och stödjer
Skördefestens Vänner r.f. och vårt långsiktiga
arbete för en blomstrande landsbygd.

Ladda ner appen

A r be t s h a nds ke

229

00

€

-20%
En smidig och slitstark handske
med extremt bra grepp.
Microthan+®

OM

BU

D

FXA Kompostkvarn
2500W, max ø 40 mm, 60 l behållare

Te g e ra 9 1 2 5

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

Här köper du det tryckta
programbladet:
Varuboden City, Jomala & Godby,
Rundbergs bil & service ST1,
Visit Åland, Mickels Gård,
Bolstaholms Gård och
Open Water Brewery.

HANDLA, VINN OCH STÖD LANDSBYGDEN.

Just nu 7 / 2022
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EAB portar

Bra däck inför höstrusket?

Vi säljer och monterar måttbeställda
varmförzinkade EAB vikportar, slagdörrar,
gångdörrar och även entrépartier i stål.

Hösten med regn och rusk närmar sig och då
är bra däck viktigare än någonsin.
Kom in till oss så kontrollerar vi dina däck. Behöver du nya
så har vi modeller i rätt pris och kvalitet för dig.
EAB PORTAR FÖR ALLA BEHOV
För närmare information kontakta oss!

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

DÄCKHOTELL
Tröttnat på att ha utrymmeskrävande hemma i garaget?
Förvara dina däck hos oss
istället så får du mer plats
för annat.
I förvaringen ingår:
• Konditionsgranskning
• Hjultvätt
• Förvaring
• Lagerförsäkring

Välkommen till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

Höstens smakfulla meny
Serveras tisdag till lördag från 17.00
Förrätter:
Halstrade pilgrimsmusslor med rökt brynt smör, picklad blomkål, blomkålskum,
tryffelvinaigrette, sidfläsk, krutonger och avruga caviar 18,Garistekt scampi med avocado, soja, brynt smör, chili-picklad pumpa, rischips och koriander 14,Sikromstoast med smetana, rödlök och citron 18,Ört – och vitlöksgratinerade sniglar 14,Sotad kalvtartar med smörstekta kantareller, jordärtskockskräm, picklade senapsfrön,
brödflarn, kapris och gruyère 18,Smörstekta kantareller med rökt brynt smör, picklad blomkål, blomkålskum,
tryffelvinaigrette och krutonger 15,-

Varmrätter:
Örtstekt piggvar (SWE) med pumpakräm, höstgrönsaker ”escabeche”, tomat,
krondills – ansjovisskum och dillkorall 45,Smörstekt abborre (AX) med kräftveloute, kräftstjärtar, bönor, höstgrönsaker,
potatisstomp och svartbröd 42,Kalvnoissetter (NL) med chorizosmör, olivsky, tomat, haricots vertes, friterad potatis med parmesan 40,Rödvinsbrässerad oxkind (AX) med sidfläsk, lök, champinjon, brynt kålsky, betcrudite och
gräslöksmajonnäs, potatispuré och friterad vitlök 36,Hjortinnanlår (NZ) med calvadossky, äppelkräm, broccolini, timjanstekt palsternacka och
västerbottenost – potatisgratäng 45,Krokett på kikärter och örter med grönkål, pumpakräm, höstgrönsaker ”escabeche”, rostat tomatskum 32,-

Desserter:
Nauticals vaniljglass med varm kinuskisås och havtorn från Hammarudda 14,Mörk chokladglass med rostad vitchoklad, kokosmousse, havtornscurd, nötter 15,Äppelsorbet på yoghurt, äppelkräm och Tosca 10,Lingonglass med munk, kondenserad mjölk och vaniljcrème 14,1 kula sorbet 7,Nauticals chokladtryffel 4,50

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

Specialerbjudande!

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

Välkommen!

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Höstspecia1!
Serveras tisdag–lördag från kl. 17.00
Garistekt scampi med avocado, soja, brynt smör,
chili-picklad pumpa, rischips och koriander
 o 
Kalvnoissetter (NL) med chorizosmör, olivsky, tomat,
haricots vertes och friterad potatis med parmesan
 o 
Äppelsorbet på yoghurt, äppelkräm och Tosca

Förrätt, varmrätt och dessert

56,-
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Det stora hamburgartestet
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Grilltiderna är snart förbi,
men frukta ej. Åland Just Nu har
noterat att det skett en exponentiell
ökning av antalet renodlade hamburgarställen på Åland de senaste åren.
Reportern insåg därför att det enbart
fanns en sak att göra: ta reda på vilken
som är bäst. Med en av Ålands
hungrigaste tonåringar gavvi oss i
kast med utmaningen, och här
hittar ni resultatet.

Just nu 7 / 2022
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SKÖRDETID PÅ ELGIGANTEN!

EMERIO
Frukt och svamptork
• 250 Watt
• 5 torkbrickor
• Enkel rengöring
154788

SPARA 10

35,90

MQ3000WH

• Effekt: 350 watt
• 4 hastigheter
• Ergonomiskt utformad
MFQ3030

MOCCAMASTER
Manual kaffebryggare

SPARA 10

• 10 års garanti
• Handgjord i Nederländerna
• Manuellt droppstopp

24,90

350819

SANDSTRØM
Vattenkokare

BRAUN
MultiQuick 3 stavmixer
• 700 watt
• PowerBell Plus blad
• SplashControl

BOSCH
Elvisp

SPARA 14

44,90

• 2200 Watt
• 1.5-liters kapacitet
• Kropp i rostf ritt stål,
plastlock
328897

SPARA 30

179§

BOSCH
SmartPower köttkvarn

SPARA 16

• 1500 Watts motor
• Kapacitet: 1,7 kg/min

29§

• Fruktpress, korvstoppare
326783

SPARA 30

159§

Vikingagränd 11, tel. 12 012 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00
Gäller t.o.m. 10/8. Max en annonsvara per kund. Reservation för eventuella tryck- och korrekturfel.

Liggbräda
ProMeister
Ord. pris 42,-

2900
Tershine APC - Interior Cleaner
Ord. pris 17,90

14

50

Sparco Sprint
Sportstol
Mekonomen
Longlife ESP
5W-30, 5 liter

19900

Ord. pris 76,75

55

00

Vikingagränd 11, tel. 018-28848. Öppet: mån–fre 8:30–18, lör 10–15
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Det stora hamburgartestet
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Fem klassiska ostburgare ska
prövas. Fem vegetariska alternativ
ska prövas. Två vinnare ska koras.
Juryn består av två hungriga tonåring och en taggad reporter. De hungriga tonåringarna är ingen mindre än
reporterns bror och hans kompanjon
Johannes Renfors.
Vad har ni för förväntningar inför
testet?

– Det ska bli kul och se om man
känner igen någon bara på smaken,
säger Johannes Renfors.
– Att jag ska bli riktigt mätt, säger
Felix Gäddnäs.
Hur i hela friden ska ni klara av att
äta tio hamburgare?
– Ja du, det går nog, säger killarna
samtidigt med ett skratt.

I testet har vi utgått från tre bedömningskriterier: utseende, smak
och ingredienser. Johannes och Felix
kommer att blindtesta burgarna: allt
för att inte tidigare upplevelser och
personliga favoritburgare sedan
innan ska påverka resultatet. Reportern själv bidrar med reflektioner om
övriga omständigheter: snacksutbud,
kundservice och snabbheten.

Köttestet

Great burgers
ostburgare

E-meals
ostburgare

Main burger
ostburgare

Me Gustas
högrevsburgare

Flamingos
ostburgare

Allmänt: Toppades med
sallad, tomat, lök, ost och
dressing. Beställdes via
digital skärm, tog drygt
fem minuter från beställning att få den i handen.
Ett brett utbud av burgare
och tillbehör.

Allmänt: Toppades med
”dubbel cheddarost” och
”gentle dressing”: viss
misstanke finns om att
fel dressing hamnade på
burgare, vilket drog ner
betyget. Beställdes från
foodtrucken på S-market
i Jomalas parkering. Tog
drygt fem minuter från
beställning att få den i
handen - man fick med
godisar i påsen. Många
roliga tillbehör, som friterade räkor, och tillägg.

Allmänt: Toppad med sallad, tomat, lök, cheddarost och dressing. Mycket
trevliga vid beställning
och snabbast leverans av
alla i testet!

Allmänt: Toppades med
sallad, tomat, lök, ost och
salsa. Mycket folk men
sett till omständigheterna
snabb leverans. Trevliga
tillbehör fanns.

Pris: 8,50€ euro

Pris: 9,90 euro

Johannes:
3,5/5 poäng
Utseende: bra.
Ingredienser: okej, för
mycket sås.
Smak: bra.

Johannes:
3/5 poäng
Utseende: bra.
Ingredienser: salsan var
ganska överflödig.
Smak: god.

Pris: 6,95 euro

Felix:
4/5 poäng
Utseende: som en helt
vanlig burgare.
Ingredienser: bra mängd
av allt.
Smak: god, men inget
speciellt.

Felix:
3/5 poäng
Utseende: helt vanlig.
Ingredienser: för mycket
peppar. Gillar inte salsan i
burgaren.
Smak: Trots ingredienserna, ganska god.

Allmänt: Toppad med
sallad, tomat, saltgurka,
lök, dressing och ketchup.
Tråkigt nog för resultatet
hatar testpatrullen saltgurka: så testresultatet bör
tolkas med den vetskapen.
Stort plus för kundservice: reportern stod och
bönade och bad om att få
en burgare innan öppning
(med åtta andra burgare
som kallnade i bilen) och
samma minut som de
öppnade fick hon burgaren i handen. Överlag en
rolig meny: en jägarburgare är icke fy skam.

Pris: 9,20 euro
Johannes:
4/5 poäng
Utseende: bra
Ingredienser: perfekt
Smak: gott
Felix:
4/5 poäng
Utseende: normal burgare
Ingredienser: bra, balanserad. Allt bra dressing
Smak: riktigt god och bra
burgare.

Johannes:
1/5 poäng
Utseende: hemskt.
Ingredienser: alldeles för
lite, såsen smakade bara
remouladsås.
Smak: inte bra, skulle nog
passat bättre med typ fisk
istället.
Felix:
1/5 poäng
Utseende: tråkig och blek
Ingredienser: för lite
saker på och konstig dressing
Smak: som en Hesburger
eller McDonalds ostburgare.

Metod
Testet bygger på renodlade hamburgarställen inom Mariehamn och
Jomala. Den geografiska avgränsningen
är baserad på att samtliga hamburgare iallafall ska vara ljumna när juryn konsumerar
dem: ett tappert försök gjordes att alla burgare
skulle ha fått svalna ungefär lika länge. Vid testet
serveras hamburgarna på blanka tallrikar, utan
några påsar som kan avslöja varifrån burgaren
kommer. I köttestet konsumerades en helt vanligt
ostburgare. I veggotestet var halloumiburgaren
den vanligaste förekommande på menyerna: fyra halloumiburgare testades, men
Flamingo hade ingen: där testades
deras veganska (och vegetariska)
alternativ istället.

Pris: 7 euro
Johannes:
2/5 poäng
Utseende: okej.
Ingredienser: mycket.
Smak: gillar inte heller
pickles, men det är en
smaksak.
Felix:
2/5 poäng
Utseende: tråkigt.
Ingredienser: för mycket
pickles och konstig sås.
Smak: en vanlig grillburgare.

Just nu 7 / 2022
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Veggotestet

Great burgers
halloumiburgare

E-meals
halloumiburgare

Main burger
halloumiburgare

Me Gustas
halloumiburgare

Flamingos
veganska burgare

Allmänt: Toppades med
sallad, tomat, lök och
sweetchilidressing. Saknar
ett veganskt alternativ
eller flera vegetariska
alternativ på menyn.

Allmänt: innehöll åländsk
grillost från Mattas – ett
stort plus i kanten! Toppades med aioli, picklad
rödlök, tomat och sallad. Det fanns även ett
veganskt alternativ med
quinoabiff.

Allmänt: Toppad med
sallad, tomat, picklad lök,
cheddarost och dressing.
Fanns även ett veganskt
alternativ med vegansk
biff!

Allmänt: Toppad med sallad, tomat, lök och salsa.
Finns även veganska Beyond meat på menyn, vilket
känns kul: varianten är
mycket populär i Sverige,
så roligt att den också hittat till Åland.

Allmänt: vegansk grillad färsbiff toppad med
stekt lök och rostad lök.
Det enda vegetariska eller
veganska alternativet som
finns.

Pris: 9,95 euro

Johannes:
3/5 poäng
Utseende: bra.
Ingredienser: okej, också
denna för mycket sås.
Smak: god!

Pris: 9,90 euro

Johannes:
2/5 poäng
Utseende: deppig.
Ingredienser: okej.
Smak: för flottig.

Pris: 9,40 euro
Johannes:
3/5 poäng
Utseende: som en burgare.
Ingredienser: perfekt
Smak: najs
Felix:
4/5 poäng
Utseende: helt vanligt
Ingredienser: bra, balanserad: samma som
köttvarianten
Smak: god men lite
mycket dressing

Johannes:
4/5 poäng
Utseende: bra.
Ingredienser: bra. Perfekt
mängd halloumi.
Smak: Riktigt bra.
Felix:
3/5 poäng
Utseende: bra!
Ingredienser: trevlig mix.
Smak: riktigt god.

Pris: 8,85 euro

Felix:
2/5 poäng
Utseende: inga konstigheter.
Ingredienser: för mycket
dressing och karamelliserad lök
Smak: inte jättegod

Johannes:
3/5 poäng
Utseende: bra.
Ingredienser: lite för
tjocka halloumiskivor.
Smak: god.
Felix:
2/5 poäng
Utseende: helt okej.
Ingredienser: gillar salsan
ännu mindre hör.
Smak: För vattning och
mjuk.

Pris: 7 euro

Felix:
2/5 poäng
Utseende: tråkigt.
Ingredienser: för mycket
händer på den.
Smak: lite skum smakblandning och väldigt
flottig.

Slutkommentarer
Hur mår ni nu? Är ni mätta?
– Jag mår så j-vla dåligt, konstaterar
Felix Gäddnäs.
– Ja. Jag är mätt, det kan jag garantera,
säger Johannes Renfors.
Var det någon burgare ni tyckte var dåligt?
– Ostburgaren från E-meal. Men det måste ha
blivit något fel på den, jag tror nog den är bättre
egentligen, säger Felix Gäddnäs.
Vilken tyckte ni personligen var bäst?
– Greats ostburgare och E-meals
vegetariska, säger Johannes
Renfors.
– Mains ostburgare och
Greats vegetariska, säger
Felix Gäddnäs.

Johannes Renfors och Felix Gäddnäs
prövar sig tappert igenom burgarutbudet på
Åland, för att guida oss till Ålands, för tillfället,
bästa halloumiburgare samt ostburgare.

Foto: Alexandra Gäddnäs
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HÖSTFIX

MINI LASTMASKIN

ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE.
GÄLLER ENDAST DIREKTBOKNING MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/ VECKA.

VI HYR
UT DET
MESTA!

MINI DUMPER
GRÄVMASKINER
MARKVIBRATOR
LÖVBLÅS
GRÄSKLIPPARE
JORDFRÄS

City

VEDKLYV

Arlanda

JORDBORR
SÅMASKIN
GRÄSMATTSVÄLT

Skavsta

HÖGTRYCKSTVÄTT
BONINGS- & SKURMASKIN
ALTANSLIP

Kista

BYGGSTÄLLNINGAR

Starta semestern dagen innan take off och checka in både
dig och bilen på Connect Hotels! Rumspriser från 599 SEK
inklusive frukost & transfer till flygplatsen på fasta tider.
Uppge rabattkod ÅLAND och erhåll 10% rabatt på logi
och frukost. Bokningen kan ENDAST göras via vår hemsida
på connecthotels.se

connecthotels.se
Tel.nr. +46 8 4200 3000

LIFTAR
ROTATIONSLASRAR
FÄRGSPRUTA
SPIKPISTOL

Uthyrning av:

VILDMARKSBAD,
BASTU
m.m.

• Maskiner för alla tillfällen
• Trädgårdsmaskiner
• Grävmaskiner och liftar
DYCKERTPISTOL
• Byggställningar
• Förvaringskontainrar
• Portabla byggnader & toaletter
...OCH MYCKET
MERA...
• Och
mycket mycket mer!

www.axrent.ax I info@axrent.ax

STORA PLANTERINGSVECKAN 3-11 september
Utvalda
TRÄDGÅRDSVÄXTER

-50%

Ny
i

ar

Stockholm

k
us

Höstlök

4

Tag
betala för

3

(gäller all färdigpackad blomlök)

HÖSTFEST lördag 3.9
Tipspromenad för barn och vuxna
• Vinn presentkort 100€, äppelträd,
biobiljetter m.m.

Utvalda
UTEKRUKOR
& TRÄDGÅRDSKONST

Provsmakning & torgförsäljning
med hembakt från Mamma Mia’s,
Honung från Åländska bin,
Äpplen & must från Snäckö frukt

Äppelträd

-25%

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

-50%

TRÄDGÅRDSBUTIK
Västra utfarten/Klinten

dina fötter.

Att satsa på rät
med rätt utpro
13
sulor är en inves
för framtide
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DE TUFFASTE
ARBETSKLÄDERNA
PÅ MARKNADEN

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

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

Varmt året runt!

Terrassvärmare
1500W, tak-/
vägghängd

145,-

LUFTVÄRMEPUMPAR

Fotogenvärmare
Terassvärmare

Tosai 2,2 kW

199,-

gas, 12 kW

260,Gasolvärmare

BlueBell 4,2kW

279,-

Butik: Bolstavägen 3,
3 Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tor 8.30-16.30, fre 8-14
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På taket finns odlingar som är i symbios med ett akvarium med fiskar: växterna
renar fiskarnas vatten och får näringsämnen i samma veva.

Ulla Rindler-Wrede uppskattar det tålmodiga långsiktiga tänket som präglar
stadsodlingen: här tar hon vara på frön till nästa säsong.

Ägna hösten åt jordförbättring
för bättre skördelycka nästa år
Emmaus stadsodling finns i nuläget på tre olika ställen.
Åland Just Nu träffade de ansvariga och pratade om hur
man får en bra jord, som förutsättning för en bra skörd, och
hur man allmänt kan tänka när man ska planera en långsiktig trädgård: då börjar faktiskt jobbet redan nu.
Solen gassar över Ämbetshuset i Mariehamn
och i ett hörn av trädgården sitter ett glatt gäng på

fem personer. De vinkar
snabbt dit mig och jag
möts av en termos kaffe,
lite småkakor och massor

av skratt. Runt bordet sitter Simon Eriksson, Tua
Granholm, Andre Ljung,
Tim Storbjörk och Ulla

Rindler-Wrede. Tisdagar
och torsdagar vankas det
nämligen ”tillsammansodling” i Emmaus stadsträdgård då volontärer,
Emmaus-anställda
och
arbetstränande
samlas
och håller ordning på
trädgårdarna.
– Vi är noga med att ta
en paus för fika, säger
Ulla Rindler-Wrede med
ett varmt leende

I trädgården samsas
växthus med pallkragar
och land.
– Vi har lite nya land
varje år berättar Tua Granholm, projektmedarbetare och kretsloppspedagog
hos Emmaus.
– Här har vi odlat utan ett
enda spadtag, berättar Simon Eriksson som är projektledare för odlingarna.
När vi diskuterar de

Stadsodlingen på Strandgatan är ett

olika landen hamnar vi
snabbt in på ämnen som
jordförbättring och gödselfilosofier.
Vad innebär egentligen
gödselfilosofi?
– Det innebär att förbättra
kvaliteten på jorden på
olika sätt. Man tillför organiskt material i olika
former, även här är mångfald bra, säger Simon Eriksson.

Behöver du professionell

TRÄDGÅRDSHJÄLP?

I lager hos oss!

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING
av motorer och
reservdelar

Nanol är en patenterad uppfinning och representerar en innovativ smörjmedelstillsats vilket
minskar friktion och slitage på ytor p.g.a. ett
tunt skyddande skikt som bildas av koppar
nanopartiklar. Blandning i motorolja är
endast 3% av totala oljemängden i
en motor.

37,20
500 ml.......... 86,80
1000 ml.....148,80
150 ml..........

Vard. 8–17 • Skarpansv. 20, M:hamn • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

ll

Från tanke ti
handling!

är med
dsignGarden i dina
en
g
vä
a
el
dig h
jekt
trädgårdspro

• Trädgårdsplanering och konsultation
• Beskärningar
• Skötsel t.ex. ogräsrensning,
häckklippning
• Planteringar, grävning & anläggningar
• Byggnationer av t.ex. en pergola, odlingslådor eller mindre stenläggningar

Kenneth Sundholm, tel. 040 072 1243
info@dsigngarden.com
www.dsigngarden.com
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exempel på odling anpassad efter betongtunga förutsättningar.

– Att man tillför lite godis för jorden, säger Andre Ljung.
– Det kan till exempel
vara att man nog tar upp
ogräset, men man låter
det vara kvar när det är
uppdraget, fortsätter Simon Eriksson.
– Det är inte alltid det
ser så vackert ut, men det
är effektivt, berättar Tua
Ulla Rindler-Wrede står

utanför växthuset och
skakar av fröna från en
torkad blomkropp. Man
försöker i stadsodlingen
bygga ett kretslopp som
kan sköta sig själv.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som
utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.
Även vänner och närstående är
välkomna att ringa.

Ring 25 500
(018 25 500 om du ringer från din mobil)
och du får professionell hjälp dygnet
runt. Vi har tystnadsplikt.

– Många har lite slit i
släng i sitt trädgårdsintresse: det ska gå fort.
Detta tänk som finns här
är att ha tålamod och att
vänta tills nästa år, ge-

nom att till exempel driva
upp egna växter istället
för att köpa nya varje säsong, säger Ulla RindlerWrede.
– Mycket vi sår kommer

från frön från förra året,
berättar Simon Eriksson.
Vad gör ni med all skörd?
– Vi säljer en del i butikerna och har ett samarbete
med en lokal restaurang. Fröna tas tillvara till
nästa år, kryddväxterna
torkas och blir till örtsalt,
säger Simon Eriksson.
» Fortsättning på nästa uppslag

Fiskarna går att käka och
ska smaka likt abborre. På
svenska sidan har man på flera
ställen skapat större kretslopp
på detta sätt och odlar stora
mängder fisk för konsumtion.

alternativ
till våld
Behandling till män som utövar
våld i sin nära relation. Behandling i
grupp och bedömningssamtal individuellt.
Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

Kontakta oss på tel. 0457 529 2041
måndag eller torsdag kl. 12–13, eller
skriv till atv@atv.ax så tar vi kontakt.

När det vankas tillsammans-odling får alla som är intresserade ta
en del av stadsodlingen. Tim Storbjörk är en av dem.
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Simon Eriksson och Tua Granholm.

» Fortsättning från föregående uppslag

– Vissa av våra pallkragar är bara
tänkta
för pollinerare, säger Simon
Simon Eriksson och Tua GranEriksson.
holm har denna säsong snöat
Ulla Rindler-Wredes små skö• Börja med bokashi. Det funkar bra
in sig på metoden ”Korean
även om man bor smått.
tebarn
i trädgården är stockroNatural Farming”: en me• Leta i din egen trädgård! Du behöver ej
sorna.
tod för jordförbättring där
vända dig någonstans och leta gödsel:
– De kommer från ett gamman går ett steg längre än
det finns saker med mycket kväve i din egen
malt
gammalt land, men vi tog
bokashi, vilket är en typ av
trädgård. Av nässlor och annat ogräs kan du skapa
vara
på dem och planterade
kompostering.
fin växtnäring: dränk ogräset i vatten, släng på en näve
om dem.
– Man tar tillvara på olika
jord och låt det stå i en till två veckor: men i nödfall
Under tidiga sommaren drev
saker från närliggande nafungerar även bara några dagar. Att ta höstens nedman
upp små plantor från frön
tur. Målet är att man ska få
fallna löv och blanda ut i landen är också toppen.
och sålde, vilket var en succé.
många olika typer av natur• Planera hur du kan täcka jorden så att den
– Det gick åt som smör i solsken,
kan hålla sig fuktig. Naken jord mår inte
liga mikrober. Man kan till exkonstaterar
Simon Eriksson.
bra,
och
torkar
den
upp
så
dör
alla
empel ställa en korg med ris i en

Kalsonger i trädgården

skog eller någonstans där det ser
ut att vara riktigt levande natur, förmultnande löv är ett bra tecken. Då
börjar det växa till sig mikrober där
som sedan kan förbättra jorden i ditt
odlingsland, säger Simon Eriksson.
Ett sätt att mäta hur bra jorden
mår är det så kallade ”kalsongtestet”- om man tittar riktigt noga i ett
av landen sticker nämligen resåren
från ett par helt vanliga kalsonger
upp.
– V i har byggt upp jorden sedan
i höstas med egen kompost, hästgödsel, tång, bokashi och bokashijord – helt enkelt mikrober från
många olika ställen, berättar Tua
Granholm.
– Vi har grävt ner ett par bomullskalsonger i två till tre månader, sen
ser vi hur mycket som är kvar. Förhoppningsvis är det bara sömmarna, då mår jorden bra. Detta kan
man pröva i sin egen trädgård om
man vill ha en indikation på hur bra
jord man har, säger Simon Eriksson.
– Vi skulle vilja att det växte lite
bättre och att jorden var lite gladare. Om jorden mår bra så minskar även skadedjuren, växterna får
ett naturligt skydd, säger Tua Granholm.
Denna säsong har man odlat en
salig blandning grönsaker. När man
börjar planera inför nästa säsong
kan man tänka på att plantera grönsaker och växter som stöttar varandra nära varandra: allt för att stärka
det naturliga skyddet.
– Här har vi kört enligt tanken om
”tre systrar” och att växterna ska
hjälpa varandra. Majs, squash och
bönor är en kombo: bönorna kan

Förbättra din
jord inför nästa säsong

glada mikrober.

klättra på majsen och squashen
skuggar jorden, visar Simon Eriksson.

Glad jord är våt
På ett ställe är jorden täckt av obehandlad fårull: tydligen ett utmärkt
sätt att hålla ogräs borta men framförallt att hålla jorden fuktig och
glad. Man arbetar inte med aktiv
bekämpning av ohyra i stadsodlingarna.
– Om ingenting äter av din trädgård så gör den ingen nytta. Vi är
inte riktigt där ännu men har man
tillräckligt bra jord så minimerar
man också ohyran, berättar Simon
Eriksson
– Det kräver tid att göra egen jord,
men när man väl har den så har man
den. Det blir lättare för varje år. Varför inte dra ihop ett gäng där man
hjälps åt i en trädgård, föreslår Tua
Granholm.

Planera för pollinerare
I stadsodlingen växer många olika
blommande blommor, som för en
utomstående framförallt är fina att
titta på.
– Vi har mycket perenna blommor,
det är främst för att pollinerarna ska
trivas här. Vi planerar trädgården för
att skapa en liten oas för dem. Det
kan man också tänka på hemma:
vad är det för blommor man odlar
och hur kan man locka flera pollinerare, säger Tua Granholm.

Taktomater och goda fiskrätter
Jag rör mig tillbaka in mot centrum
och kikar in på parkeringen vid
Emmaus lokaler på Strandgatan.
Stadsodlingen sker nämligen på tre
olika ställen: vid ämbetshuset, vid
Emmaus på strandgatan och ute i
Norrböle. De tre ställena ger också
tre olika exempel på hur man kan
inkorporera odling i stadsmiljö - baserat på tre olika förutsättningar.
– På Strandgatan hittar vi ett konkret exempel på hur man kan tänka
när det bara finns asfalt runt om, säger Simon Eriksson.
Några bekanta sitter utanför och
njuter av solen och Simon välkomnar in mig i ett litet rum. Ena väggen
täcks av ett stort stort akvarium. Ett
trettiotal fiskar simmar runt. I ett
hörn står ett mindre akvarium med
ett par ensamma fiskar: de har fått
ett eget litet hotellrum i hopp om
fiskbebisar. Vidare upp från den
framtida barnkammaren slingrar sig
slangar, och vattnet transporterar
sig upp mot taket.
– Det är aquaponi. Ett eget kretslopp i sig självt. Fiskarna hjälper
växterna och växa och växterna renar vattnet. Det kan man driva upp
i väldigt stor skala, något som blivit
allt större på svenska sidan.
Fiskarna kan man sedan käka: de
ska smaka lite som abborre. På taket
hittar man bland annat squash och
tomater: med enbart råvaror från
parkeringen kan man laga ett riktigt
skrovmål.
Text och foto: Alexandra Gäddnäs
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Obehandlad fårull täcker jorden i en av odlingsbäddarna - för att jorden ska hållas fuktig.

Simon Eriksson är projektledare för Emmaus stadsodlingar. Här pysslar han med kålen, som bär
spår av hungriga besökande kryp.
– Om ingenting äter av din trädgård så gör den ingen nytta.

Humlor och fjärilar
finns det gott om i
stadsodlingen - och i
anslutning finns även
några bikupor. Rysk
martorn, på bilden,
och kryddväxter är
överlag växter som
får dem att trivas.

Vissa av odlingsbäddarna är i sin helhet vigda åt pollinerare. Pollinerare ser till att bär och grönsaker
faktiskt bär frukt, och är således livsviktiga för din trädgård, och mänskligheten överlag.
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Utomhusbelysning

Hos oss hittar du ett stort utbud av utomhusarmaturer för
att belysa höstmörkret! Välkommen in och låt dig inspireras!
Polperro
Mässing
135,-

Cuba LED
svart eller vit
25,-

Lund 290
Galvad
82,05

Stockholm 288-60
pollare, galvad
319,-

Arki pollare
Galvad
209,-

Modena svart
Upp/ned ljus
39,95
Bergen 270
Galvad
81,70

6-set markspot
trädäck/terrass
149,60
• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax • vardagar 8-17, lördagar 10-14 • info@harrysel.ax

VI FINNS PÅ VIKINGAGRÄND
BYTA GARAGEPORT?
TAK- &

VÄGGPLÅT

Alla
storlekar
finns
tillgängliga

KAMPANJ JUST NU:
OBS!
25 års
ytskiktsgaranti!

Rakprofil 20
0,5 0,6 mm

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

Marknadens
mest kompletta
takavvattningssystem

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

0,5 0,6 mm
0,5 0,6 mm

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

Pris inkl. montering från:

2.150,-

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

SCREENMARKISER

Tegelprofil
350
Klicktak

VÅRA 5 MODELLER

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

– en smart lösning som
ger solskydd och håller
värmen borta samtidigt
som du ändå kan se ut!

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

☎ 13 720 www.prbyggnadsmaterial.ax
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

Fotgängare och cyklister!

Vattentätt till hösten!
5 990

5 9 90

€

Vare sig du går, cyklar eller kör bil ska du känna till trafikreglerna, det underlättar både för dig och för dina medtrafikanter. Enligt lag räknas du som fotgängare när du går, åker rullskridskor, skateboard eller spark. Cykeln är ett fordon
och cyklisten är fordonsförare, men den som leder en cykel är fotgängare.

€

stl. 25–35

stl. 28–35

Känner du till
trafikreglerna?

stl. 25–35

84

95

Övergångsställe
€

6 9 90

stl. 30–37

€

Här har fotgängarna företräde så den trafik som är på körbanan måste stanna och
släppa över dem. Om övergångsstället är försett med sk ”sockerbitar” betyder det att
här får du cykla över. MEN det ger inte cyklisten automatiskt företräde och att trafikanterna på körbanan måste stanna. Eftersom cykeln är ett fordon så kan det vara så
att cyklisten har väjningsplikt eftersom cykelöverfarten korsar körbanan, ibland finns
det även en väjningsskylt uppsatt. Om cyklisten däremot leder cykeln så räknas denne
som fotgängare och ska då ges företräde.

Fotgängare och cyklister har egna banor
stl. 20–25

3 990

stl. 20–25

3 9 90

€

Endast för
fotgängare

För fotgängare och cyklister

€

Gångbana

Gång- och
cykelbana som
löper parallellt

Gemensam
gång- och
cykelbana

Gågata

Gårdsgata

Gågata
stl. 21–35

stl. 21–35

Här ska cyklister anpassa sin hastighet till gångtrafiken och lämna företräde för
gående.

Gårdsgata

3 6 90

36

€

90

€

Hastigheten anpassas efter gångtrafiken och man får inte föras med högre
hastighet än gångfart (7 km/h). Alla förare, även cyklister, ska lämna företräde
för gående.

Körordning enligt vägmärken
Med vägmärken kan körordningen ändras. Väjningsplikt i en korsning utmärks
med en väjningstriangel eller med ett stoppliktsmärke. De bilister och cyklister
som har väjningsplikt eller stopplikt väjer för trafik från både höger och vänster.

stl. 28–41

4 7 95

stl. 36–47

4 9 90

€

Väjningsplikt

Stopplikt

Förbjuden
färdriktning

Har du tänkt på att både väjnings- och stoppliktsmärket är unika?
Det är bara dessa vägmärken som du känner igen när du ser deras baksida.
Det är bra att veta när du närmar dig en korsning.

€

Här får man varken cykla eller gå

OM

BU

D

Förbud mot
fordonstrafik

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

Förbud mot trafik
med cykel och moped
med låg effekt

Förbud mot gång- och
cykeltrafik, gäller
även moped med
lågeffekt
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restaurang

vid St1-macken

Lagom tjock, krispig stekyta och en rosa
insida med enkel och god smak.
När det gäller grillade burgare
finns bara en väg att gå: keep it simple!
Kläm ut det sista ur
grillsäsongen med en perfekt
grillad burgare!
Text, recept och foto: Staffan Lund

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

ÖPPET HELA ÅRET!
t.o.m. 11.9.2022: månd–torsd 9–18,
fred 9–21, lörd 11-21, sönd 12–18.
Från 12.9.2022: månd–onsd 10.30–15,
torsd 10.30–18, fred–lörd 10.30–21, sönd 12–18.
Vi serverar vår ála carte, smarriga smörgåsar, hembakt
kaffebröd, glass, goda drycker m.m.
Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade grupper. Mera om oss och
om dryckesprovningar hittar ni på Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren. Vi har alla rättigheter!

Hjärtligt välkomna!
Tel. +35840 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net. Vi finns på Facebook: Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren

Tänd grillen i tid
Oavsett om det är en kol- eller gasgrill; grillen och gallret måste vara
varmt! När kolen eller briketterna är grå är det dags att grilla. Det ska
vara hett!

ÅLANDS
KORTET

Håll det enkelt
När det kommer till burgare är det bättre att satsa på få ingredienser
av bra kvalité.

Formen inte viktig - däremot tjockleken
Forma burgarna lika stora så de blir jämt grillade, saftiga och goda.
Gör försiktigt en boll av färsen och pressa sedan med varsam hand
ihop till en burgare. Formen spelar ingen roll men forma på tills du
är nöjd. Kläm dock inte för mycket på färsen.

Inte kallt kött

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

Med Ålandskortet

37,-

ERBJUDANDEN
TÄVLINGAR
EVENEMANG

Finns att köpa
i Ålandstidningens
reception, Strandgatan 16.

(ord. pris 43,-)

Köttet ska ut från kylskåpet i god tid så det hinner bli rumstempererat
när det är dags att grilla. Forma burgarna direkt när de tas ur kylen.

Salt och peppar
Salt och peppar är verkligen det enda som behövs till en bra burgare.
Är köttet av bra kvalité behövs inget mer. Less is more.

Inte för mycket grillat
Likt en fin köttbit ska inte heller en burgare grillas mer än nödvändigt. Grilla först hårt så köttet får en fin yta och lägg sedan burgaren
på indirekt värme för att grilla klart. Mediumgrillad burgare blir bäst
tycker jag. Men gillar du well done så gör du det.

Rätt redskap
Tång eller stekspade är det enda som gäller. En gaffel kan lätt sticka
sönder köttet.

Lätt på handen
Pressa inte hamburgaren under grilltiden, då pressas köttsaften ut
och burgaren kan bli torr. Forma och pressa före burgaren läggs på.

Pickla
Picklade grönsaker tillför både smak och textur. Gör en vanlig 1-2-3
lag med vatten, socker, ättika och lite salt.

Använd en god ost
Om du har ost på hamburgaren – använd en god ost som får smälta
över burgaren direkt på grillen. Lägg på osten när du vänder köttet
och lägg locket på. Jag tycker lika mycket om en dyr fin cheddar som
en fulost (billig ”cheddar” som man köper i skivor). Det beror helt på
vilken känsla man vill ha. Lyxigt eller slabbigt.

Montera ”rätt”
Montera burgaren så den håller ihop. Lägg inte alla ingredienser direkt på köttet. Lägg istället ketchup och majonnäs i botten respektive
lock. Lägg sedan ingredienserna i såserna. Tänk också på att hackad
lök är lättare att få jämt fördelat än skivad lök. Dessutom ramlar den
inte ut lika lätt.

Ålandsappen
Allt i en app! Ladda ner i App Store & Google Play.
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Skördefesten 2013 var en av de första festerna där upplägget såg annorlunda ut: den samlade marknaden i Jomala på söndagen hade upphört och festen och marknaderna ägde istället rum på de
öppna gårdarna runt om på hela Åland. Här ser vi delar av gänget som höll i trådarna då.

Foto: Jacob Saurén

Skördefesten har traditionellt erbjudit mycket kul för både stora som små. 2003 breddades syftet
med festen att även utbilda besökarna i livet och på landet - och hur livsmedelsproduktion fungerar.
På detta vis kom besökarna närmre naturen – som lilla Leo på bilden, som testar att hoppa bland
höbalar.
Foto: Theresa Axén

Susanna Nordberg deltog i skördefesten 1999, andra året när det anordnades som ett fristående
evenemang. Till försäljning fanns egenodlade prydnadspumpor. 
Foto: Annette Bergbo

Sven Sjöberg med fåren Josef till vänster och Fisen till höger på skördefesten år 2000. En
tävling hade anordnats av Ålands fåravelsförening med frågan: hur mycket väger Josef egentligen? 
Foto: Sebba Södergård

Skördefesten fyller 
”Kunde aldrig drömma om att det skulle
bli ett av Ålands största evenemang”
I mitten av september går höstens gemytligaste
evenemang av stapeln: Skördefesten. Ålänningar
och turister vallfärdar ut till gårdarna för axgansk
shopping, oavsett väder och vind. Åland Just Nu
har pratat med nuvarande ansvarig om hösten fest
– men också kikat på historiken: hur blev det som
det blev?
Den 16 till 18 september går
årets upplaga av Skördefesten av stapeln. Det råkar även
vara tjugofemårs jubileum för
evenemanget. Ida SegerströmWester är verksamhetsledare
för föreningen Skördefestens
vänner som är arrangörer, och
hon är förhoppningsfull inför
den första festen på tre år som
hoppeligen inte påverkas av coronapandemin.

– Vi är positiva och hoppas
och tror att folk är taggade inför
årets marknad.
Finns det några nyheter på
årets fest?
– Vi har en ganska stor nyhet
faktiskt. Det är en kampanj som
vi kallar ”frossa åländskt”. Hela
veckan, den 12 september till
den 18 september, kör vi skördefestmat för hela slanten. Hos
några av våra deltagare kan

i verkligheten. Så jag ska åka runt
till gårdarna och fylla på skafferiet, säger Ida Segerström-Wester.

Åland glimrar till jul

Lena Brenner, landsbygdsutvecklare.

Ida Segerström-Wester, verksamhetsledare för Skördefestens vänner.

man då äta frukost, lunch och
middag på helt åländska råvaror veckan ut, för att man verkligen ska kunna frossa med gott
samvete, säger Ida SegerströmWester.
I år är det 49 stycken deltagare på festen i sin helhet, en
liten ökning jämfört med pandemiåren.
– Det känns som våra deltagare verkligen är på gång. Det är

också några gårdar som ”plåppar åpp”. Till exempel Gård
Syrenbacken som deltog under Åland Grönskar i våras och
Sommarögård som ploppade
upp i fjolårets Skördefest.
Vad ser du själv framemot mest?
– Det är nog bara att få uppleva
hela skördefesten egentligen.
Det är så skönt när man suttit länge och planerat och gått
igenom alla detaljer att se dem

Åland grönskar är skördefestens
lillasyster som funnits ett tag
– men till vintern väntar även
skördefesten en lillebror: Åland
glimrar.
– Vi vill samla juliga evenemang på Åland under samma
tak: föra dem samman och bygga ett starkare samarbete. Ju fler
man är desto starkare blir man,
säger Ida Segerström-Wester.
Åland glimrar blir i sig inget
nytt evenemang utan samlar redan befintliga aktörer och stärker marknadsföringen mot till
exempel turister.
– Allting samlas under ett paraply och vi vill bjuda med alla
som till exempel vill ordna aktiviteter, bjuda på glögg eller sälja
åländska julklappar.

Tydlig fokus nyckeln

Tillbaka till skördefesten. I år är
det nämligen tjugofem år sedan
marknaden som skulle bli skördefesten gick av stapeln.

Skördefest
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I fjol kunde besökarna gå vilse bland solrosfälten vid Bolstaholm i Geta. 
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Foto: Robert Jansson

25 år
– Det började med en utställning här på Jomala gård 1997.
Det var bönder som sålde produkter och utställning av maskiner och traktorer, berättar
Ida Wester.
Lena Brenner, landsbygdsutvecklare vid Ålands landsbygdscentrum, var med som utställare på den första marknaden
1997. Det blev senare hon som
under många år ledde utvecklingen av skördefesten framåt.
Hon berättar att utställningen
1997 var en del av den regelbundet återkommande ”Ålandsutställningen”, ett riktigt stort evenemang som återkom ungefär
en gång per tjugonde år.
– Ålands landsbygdscentrum
hade precis bildats i Jomala.
Redan 1996 hade man visionen
om en marknad men först 1997
arrangerades ”ExpÅland”. Det
var ett jätteevent som moderniserades då 1997: man hade
aktiviteter i stan och på landsbygdscentrumet, det var föreläsningar och försäljning och
aktiviteter av alla slag, berättar
Lena Brenner.
– Då tyckte besökarna att ”oj

vad fint detta var, det här måste
ni fortsätta med”.

Öka försäljning och förtroende

Sagt och gjort. Den årligt återkommande skördefesten blev ett
faktum och 1999 flyttade Lena
Brenner fokus från att vara försäljare på marknaden till att dra
satsningen framåt som ansvarig.
– Det fanns ett behov av att utveckla marknaden. Redan från
början hade vi flera tusen lokala
besökare.
För Lena Brenner är det en
hjärtefråga att lyfta de åländska
produkterna: på marknaden är
enbart sådant som är producerat eller förädlat på Åland aktuellt.
– Det har varit den röda tråden: att öka försäljningen och
öka förtroendet för de åländska
produkterna. Och det visade sig
dessutom finnas en stor efterfrågan på ett sådant här evenemang.

Öppna gårdar föddes

2003 skedde ett perspektivskifte
på skördefesten. Efter ett studiebesök på Öland testade man

I dagsläget sker skördefesten ute på de åländska gårdarna. Här öppnade Drygsböle café upp för glada besökare.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

konceptet med öppna gårdar
under lördagen – och den traditionella marknaden i Jomala på
söndagen.
– Betoningen svängde lite. Man
ska lära mer om livet på landet.
Konsumenterna har kommit
längre och längre bort från livsmedelsproduktionen och man
förstår inte riktigt hur det går till,
säger Lena Brenner.
2012 lade man ner den samlade söndagsmarknaden och
skördefesten fortsatte genom de
öppna gårdarna: en succé.
– Man måste ha uthållighet för

att få ett evenemang att etableras.
Man brukar säga att det tar kring
fem år, för skördefestens del tog
det kanske 7-8 år. Det var en fördel att jag kunde vara anställd och
jobba med att utveckla det hela:
det är en viktig lärdom, att uthållighet och att satsa på att hålla
igång det ett bra tag ger resultat.
En annan nyckel till att evenemanget överlevt i tjugofem år
tror Lena Brenner är att man haft
höga kvalitetskrav.
– Ordning och reda ska vara genomgående.
Trodde du att det skulle bli så

här stort när ni drog igång det?
– Jag kunde inte drömma om att
det skulle bli ett av Ålands största
evenemang, säger Lena Brenner
med ett skratt.
Hur tror du skördefesten kommer se ut som en mogen femtioåring?
– Oj, så långt har jag inte tänkt.
Jag tror det viktigaste är att den
fortfarande håller hög kvalitet
och fokus på det åländska. Att
man utvecklar det så att det möter behovet som framtidens konsumenter har.
Text: Alexandra Gäddnäs
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Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
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fredag 9

onsdag 31

BARN / UNGA / SPORT Åland SwimRun

FILM Bio Savoy: Se dagens vis-

ningstider för filmer Aktuell info på
Biosavoy.ax/aktuella-filmer.

2022 Simtävling i skärgården: 50
km, 21 km, 15 km, 6 km eller 4,5
km. Se Swimrun.ax

KULTUR Onsdagar i Grundsunda:

MAT Restaurangdagarna hos Smakbyn

Wennströms lanthandel och Lasse
Erikssons fartygsmuseum Besök
museerna kl. 12-21.

Specialmeny till ett förmånligt pris
den 6-10.9. Kl. 15.30.

MARKNAD / LOPPIS Öppet på Bosses

Antik. Allmoge & Kuriosa i Hulta i
Sund Även kaffeservering. Söndagar
11-18, onsdagar 15-19.

lördag 10

KULTUR / SPORT Motorträff i Godby

förbundslagsmatch Gotlänningarna
gästar Åland som firar 100-år för att
spela en dammatch, en herrmatch
samt en U21-match för herrar. Se
Innebandy.ax

SPORT INNEBANDY: Åland - Gotland

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

BARN / UNGA / SPORT Åland SwimRun

SEPTEMBER

Leila Cromwell-Morgan
Lönnroth är lokal arrangör för konstrundan
och driver också Galleri
Skarpans i Kvarnbo.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

torsdag 1

SPORT Åland 100 Ladies Open -

Ladies European Tour En av deltävlingarna i Ladies European Tour
(LET) arrangeras på Slottsbanan vid
Ålands golfklubb. Se Agk.ax
KONST / KULTUR Vernissage: Kreativ

utmaning i GALLERIET Kreativa plagg
som fantasirika ålänningar gjort
under pandemin. Kl. 18-19.30.
TEATER Teater: Fanny & de fyrtio-

fem första En intressant berättelse
och en rolig föreställning om en av
Ålands största märkeskvinnor, och
om de 45 första kvinnorna i Ålands
Lagting. Högtomt i Saltvik kl. 19,
kaffeservering före kl. 18.30.

fredag 2
SPORT Åland 100 Ladies Open -

Ladies European Tour En av deltävlingarna i Ladies European Tour
(LET) arrangeras på Slottsbanan vid
Ålands golfklubb. Se Agk.ax
TEATER Fanny & de fyrtiofem första

En intressant berättelse och en
rolig föreställning om en av Ålands
största märkeskvinnor, och om de
45 första kvinnorna i Ålands Lagting.
Höglid på Kökar kl. 19, kaffeservering före kl. 18.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Timmy i Arken

Nattklubb Kl. 23.

lördag 3
SPORT Åland 100 Ladies Open -

Ladies European Tour En av deltävlingarna i Ladies European Tour
(LET) arrangeras på Slottsbanan vid
Ålands golfklubb. Se Agk.ax
KONST / UTFÄRD / UTFLYKT Konstrun-

dan 2022 Professionella konstnärer,
konsthantverkare och formgivare
öppnar sina ateljéer och verkstäder
för allmänheten, se Konstrundan.fi.
Kl. 11-17.
MARKNAD / LOPPIS Loppis på Valborg

i Lemland Loppis inomhus, Föreningskalaset utomhus. Kl. 11-17.

TEATER Fanny & de fyrtiofem första

En intressant berättelse och en
rolig föreställning om en av Ålands
största märkeskvinnor, och om de
45 första kvinnorna i Ålands Lagting.
Sunnanberg på Sottunga kl. 15,
kaffeservering innan ca kl. 14.30.
KROG / NÖJE / MÖTE / KONGRESS

Murder Mystery Night: Medeltidstema
hos Åland Distillery En spännande
temakväll som inkluderar en middag, fördrink och Murder Mysteryspelet. Förhandsanmälan. Kl. 16.

Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, arrangör för Konstrundan på Åland som går av stapeln 3 till 4 september.
Konstrundan på Åland är en del av det nationella evenemanget Konstrundan. Under dagarna öppnar konstnärer och kreatörer upp sina
hem och arbetsplatser runt om i hela Finland, så att allmänheten kan
komma förbi och se hur skapandeprocessen går till.
Hur går förberedelserna?
– Det går fint, jättefint. Det var väldigt många
anmälda deltagande konstnärer i fjol och det
är väldigt många anmälda i år: strax under
fyrtio deltagare.
I år har man tryckt upp kartor där enbart
de åländska konstnärerna finns med: så det
är lättare än någonsin att lägga upp sin rutt
för helgen.
– Man kan samåka, på vissa ställen går det
perfekt att cykla mellan utställarna. Man kan
se det som en rolig grej att göra tillsammans
med vänner och familj.
Om man aldrig varit på Konstrundan förut,

varför ska man besöka den i år?
– Det är en unik chans att få möjlighet att besöka någons jobb. Man får komma in i den kreativa processens hemliga rum. Man har chansen att fråga konstnärerna om deras process,
på vissa ställen kan man till och med bidra och
sedan se hur det går till. Det ger ett mervärde
till konstupplevelsen.
– Mitt mål är att besöka så många konstnärer jag bara hinner – och jag hoppas att det
inte börjar regna. För mig är konstrundan att
få känna att man är välkommen och att bli inspirerad.
Alexandra Gäddnäs

2022 Simtävling i skärgården: 50
km, 21 km, 15 km, 6 km eller 4,5
km. Se Swimrun.ax
BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS

Höstmarknad på Torget i Mariehamn
Superlördag i city med marknad,
bilar och aktiviteter för barnen. Kl.
10-15.
BARN / UNGA / ÖVRIGT Barnens Dag

i Mariehamn Barnens Dag med
hållbarhetstema. Kl. 10-15.

BARN / UNGA / ÖVRIGT Bilar i City

Kolla in de nya och heta bilarna.
Trampbilstävling. Kl. 10-15.
MAT Restaurangdagarna hos Smakbyn

Specialmeny till ett förmånligt pris
den 6-10.9. Kl. 15.30.
KROG / NÖJE / MÖTE / KONGRESS

Murder Mystery Night: Medeltidstema
hos Åland Distillery En spännande
temakväll som inkluderar en middag, fördrink och Murder Mysteryspelet. Förhandsanmälan. Kl. 16.
DANS / KROG / NÖJE Dans på Breida-

blick med Dansens Vänner Se Dansensvanner.ax. Kl. 19.30-23.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj i Arken Natt-

klubb Kl. 23.

söndag 11
SPORT Ligafotboll: IFK Mariehamn vs.

MUSIK Final turen: Vikingarna på

Alandica Vikingarnas finalturné
besöker Mariehamn. Kl. 19.

DANS / KROG / NÖJE Dj Simolin i Arken

Nattklubb Kl. 23.

söndag 4
SPORT Åland 100 Ladies Open -

Ladies European Tour En av deltävlingarna i Ladies European Tour
(LET) arrangeras på Slottsbanan vid
Ålands golfklubb. Se Agk.ax
KONST / UTFÄRD / UTFLYKT Konstrun-

dan 2022 Professionella konstnärer,
konsthantverkare och formgivare
öppnar sina ateljéer och verkstäder
för allmänheten, se Konstrundan.fi.
Kl. 11-17.
KROG / NÖJE / MAT Söndagsbrunch

FC Inter Åbo Se Ifkfotboll.ax. Wiklöf
Holding Arena kl. 18.30.

Specialmeny till ett förmånligt pris
den 6-10.9. Kl. 15.30.

tisdag 6

GUIDNING / RUNDTUR Stadsvandring

MAT Restaurangdagarna hos Smakbyn

Specialmeny till ett förmånligt pris
den 6-10.9. Kl. 15.30.

FÖRELÄSNING / ÖVRIGT Informations-

tillfälle: Grönplan för Mariehamn
Stadsarkitektkontoret informerar om
Grönplan för Mariehamn i stadsbiblioteket. Kl. 18-20.
TEATER Teater: Fanny & de fyrtiofem

första En intressant berättelse och
en rolig föreställning om en av
Ålands största märkeskvinnor, och
om de 45 första kvinnorna i Ålands
Lagting. Kl. 19 på Furulund i Geta,
kaffeservering före föreställningen
kl. 18.30.

hos Åland Distillery Se Åland Distillery på Facebook för mer info. Kl.
11-14.

onsdag 7

MUSIK Konsert: Lisa Nilsson &

Wennströms lanthandel och Lasse
Erikssons fartygsmuseum Besök
museerna kl. 12-21.

Mattias Torell – I nöd och lust En
intim spelning med soulfyllt sväng i
Alandica. Kl. 14.
SPORT Ligafotboll: IFK Mariehamn vs.

KULTUR Onsdagar i Grundsunda:

MAT Restaurangdagarna hos Smak-

byn

längs stora utfallsdiket med elingenjör Guy Schåman Start vid brunnen
intill ÅSS-paviljongen på Sjöpromenaden och avslutning vid pumphuset intill Lilla Holmen. Kl. 18-19.
TEATER Teater: Fanny & de fyrtio-

fem första En intressant berättelse
och en rolig föreställning om en
av Ålands största märkeskvinnor,
och om de 45 första kvinnorna i
Ålands Lagting. Kl. 19 på Valbohallen i Lemland. Kaffeservering före
föreställningen kl. 18.30.

torsdag 8
MAT Restaurangdagarna hos Smakbyn

Specialmeny till ett förmånligt pris
den 6-10.9. Kl. 15.30.
TEATER Teater: Fanny & de fyrtio-

fem första En intressant berättelse
och en rolig föreställning om en av
Ålands största märkeskvinnor, och
om de 45 första kvinnorna i Ålands
Lagting. Kl. 19 på Breidablick i Finström. Kaffeservering före föreställningen kl. 18.30.

SJK Se Ifkfotboll.ax. Wiklöf Holding
Arena kl. 17.

tisdag 13
TEATER Teater: Fanny & de fyrtiofem

första En intressant berättelse och
en rolig föreställning om en av Ålands
största märkeskvinnor, och om de 45
första kvinnorna i Ålands Lagting. Kl.
19 på Ekeborg i Eckerö. Kaffeservering före föreställningen kl. 18.30.

onsdag 14
KULTUR Onsdagar i Grundsunda: Wenn-

ströms lanthandel och Lasse Erikssons
fartygsmuseum Besök museerna kl.
12-21.
TEATER Fanny & de fyrtiofem första

En intressant berättelse och en rolig
föreställning om en av Ålands största
märkeskvinnor, och om de 45 första
kvinnorna i Ålands Lagting. Kl. 19 på
Vårdkasen i Vårdö. Kaffeservering före
föreställningen kl. 18.30.

torsdag 15
TEATER Fanny & de fyrtiofem första

En intressant berättelse och en
rolig föreställning om en av Ålands
största märkeskvinnor, och om de
45 första kvinnorna i Ålands Lagting.
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Kl. 19 i Lumparlands skola i
Lumparland. Kaffeservering
före föreställningen kl. 18.30.

fredag 16
SPORT Ålandsrallyt 2022 på

Gröna Udden i Mariehamn Träff
för mc-bil- och minibilsägare
från Sverige och Finland. Se
Mcbilklubben.se.
MARKNAD / LOPPIS Skördefes-

ten på Åland 2022 Besök öppna gårdar och restauranger.
Detaljerat program med karta
finns på Skordefest.ax.
KROG / NÖJE / MAT Skördefest

i Smakbyn Skördefestbuffé
11-19, fika, försäljning. Kl.
11-21.

lördag 17
SPORT Ålandsrallyt 2022 på

Gröna Udden i Mariehamn Träff
för mc-bil- och minibilsägare
från Sverige och Finland. Se
Mcbilklubben.se.
KROG / NÖJE / MAT Skördefest

hos Åland Distillery Distillery
Tours: svenska kl. 12 och 16.
Finska kl. 13 och 17. Engelska kl. 15.
MARKNAD / LOPPIS Skördefes-

ten på Åland 2022 Besök öppna gårdar och restauranger.
Detaljerat program med karta
finns på Skordefest.ax.
KROG / NÖJE / MAT Skördefest

i Smakbyn Skördefestbuffé
11-19, fika, försäljning. Kl.
11-21.

DANS / KROG / NÖJE Dj Ale i

Arken Nattklubb Kl. 23.

söndag 18
SPORT Ålandsrallyt 2022 på

Gröna Udden i Mariehamn Träff
för mc-bil- och minibilsägare
från Sverige och Finland. Se
Mcbilklubben.se.
MARKNAD / LOPPIS Skördefes-

ten på Åland 2022 Besök öppna gårdar och restauranger.
Detaljerat program med karta
finns på Skordefest.ax.

måndag 19
FÖRELÄSNING / KULTUR

Föredrag om hållbart skogsbruk Mikael Karlsson håller
föredrag om möjligheter och
vinster med ekosystembaserat skogsbruk i stadsbiblioteket. Kl. 18.30-21.

onsdag 21
KULTUR Onsdagar i Grund-

sunda: Wennströms lanthandel
och Lasse Erikssons fartygsmuseum Besök museerna kl.
12-21.
FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

Föreläsning: Hållbar privatekonomi Gunilla Holmberg,
ekonomirådgivare, föreläser
om ekonomisk rådgivning
i stadsbiblioteket. Varför är
privatekonomi så viktigt? Tips
på vägen! Kl. 18-20.
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En nyskriven musikal som
handlar om händelserna kring
självstyrelsens tillblivelse. Kl.
19.

fredag 23
MUSIK / TEATER Musikalen

Ålandskungen i Alandica
En nyskriven musikal som
handlar om händelserna kring
självstyrelsens tillblivelse. Kl.
19.

lördag 24
MUSIK / WORKSHOP Fiol-

workshop med folkmusikern
Andreas Risan För fiolspelare i alla åldrar i Övernäs
högstadieskola. Förhandsanmälan, se Alandiastrings.
ax.
SPORT / ÖVRIGT Internatio-

nal Dog Show 2022 i Eckerö
Årlig hundutställning i
Eckeröhallen. Se Akd.ax

fredag 30
BARN / UNGA / ÖVRIGT Open

by Night i Mariehamns city
Cityfest med erbjudanden
i butikerna och underhållning för hela familjen. Kl.
18-22.
TEATER

Monologföreställning: Det
tystade barnet En tankeväckande, viktig monologföreställning i Alandicas
auditorium, med nyskrivna
visor på svenska om hur
vägen mot vuxendomen
tystar oss mer och mer.
KL. 19.
TEATER Tusenlugn Un-

derfundigt och klurigt
scendrama av poeten Heidi
von Wright med fyra skådespelare och en musiker i
Önningebymuseet. Kl. 15.

KROG / NÖJE / MAT Lördags-

brunch hos Åland Distillery Se Åland Distillery på
Facebook för mer info. Kl.
10-13.
MUSIK / TEATER Musikalen

Ålandskungen på Alandica
En nyskriven musikal som
handlar om händelserna
kring självstyrelsens tillblivelse. Kl. 19.
DANS / KROG / NÖJE Dj i

Arken Nattklubb Kl. 23.

söndag 25
SPORT / ÖVRIGT Internatio-

nal Dog Show 2022 i Eckerö
Årlig hundutställning i
Eckeröhallen. Se Akd.ax
KROG / NÖJE / MAT Söndags-

OKTOBER
lördag 1

Konsert: Charta 77 light &
Ola Aurell Akustisk punk
kombinerat med fräcka
visor med rim utan reson i
Kvarnbo. Se Hot Doggery
Aland på Facebook för mer
info.
TEATER Tusenlugn

Underfundigt och klurigt
scendrama av poeten
Heidi von Wright med
fyra skådespelare
och en musiker i
Önningebymuseet. Kl. 19.
DANS / KROG / NÖJE Dans på

MUSIK Gospelkonsert i Föglö

MUSIK Hyllningsshow: Spirit

kyrka
A. Hallbäck, Ann Redner.
Kl. 15-16.
MUSIK / TEATER Musikalen

Ålandskungen i Alandica
En nyskriven musikal som
handlar om händelserna
kring självstyrelsens tillblivelse. Kl. 19.

tisdag 27
DIGITALT EVENEMANG /
FÖRELÄSNING The Agile

Islands Conference 2022
Se Agileislands.ax för mer
info om konferensen.

onsdag 28
KULTUR Onsdagar i

Grundsunda: Wennströms
lanthandel och Lasse Erikssons fartygsmuseum Besök
museerna kl. 12-21.

torsdag 29
KONST Vernissage: För

torsdag 22
MUSIK / TEATER Musikalen

MUSIK

Konsert: Gävle Symfonior-

Snygg
webb till
bra pris för
småföretag.

KROG / NÖJE / MUSIK

brunch hos Åland Distillery Se Åland Distillery på
Facebook för mer info. Kl.
11-14.

framtiden! kreativa bilder av
barn och unga I Galleri NIPÅ
kl. 17-19.

Ålandskungen i Alandica

kester Dirigent Emil Eliasson och Martin Sturfält,
piano, i Alandica. Kl. 19.

Breidablick med Dansens
Vänner Se Dansensvanner.
ax. Kl. 19.30-23.30.
Of The 80´s MK II Rock
Edition Hårdrocks giganternas värld med mäktiga
anthems, party rock och
powerballader i Alandica.
Kl. 20.

Vi gör det enkelt för dig som är
liten att synas på webben. Med
vårt förmånliga webbpaket för
småföretag och föreningar får
du allt en bra webb behöver.
bildgalleri med beskärning
textblock och citat
filmvisning
SEO-verktyg
produktboxar, puffar, citat m.m.
lätt att använda med drag and
drop för personligt utseende.

KROG / NÖJE / MUSIK

80-talskväll med Fury och Dj
Janne på Arken! Kl. 22.

söndag 2
TEATER Tusenlugn Un-

derfundigt och klurigt
scendrama av poeten Heidi
von Wright med fyra skådespelare och en musiker i
Önningebymuseet. Kl. 19.

onsdag 5
FILM / MUSIK Musikalisk

resa: SJÖFARAREN av Zandra
Lundberg Audiovisuellt
drama med musikerna
Anton Johansson, Zaida
Ponthin, Casper Lindroos,
Yohan Henriksson, Jakob
Sundström och Allan
Johansson i Bio Savoy. Kl.
19 och 21.

7 oktober
VERNISSAGE: Den röda trå-

den – Time revisited Utställning med Caroline Pipping i
Galleri Skarpans. Kl. 17-19.

vibb.ax
+358 18 525 875
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Utställningen ”Minnen och nostalgi” visas på Ålands kulturhistoriska museum. 

ECKERÖ POST & TULLHUS
Sandmovägen 111, Eckerö.
Dagligen 10-18.

5 maj-18 september – METALL konsthantverk och design i ädla och oädla
metaller.
5 maj-18 september – starkt, salt, skarpt – 20
år av hantverk med de kvinnliga hantverkare
som driver hantverkshuset SALT.

GALLERIET

av framtiden och hållbarhetsmålen med
skulpturer, bildkonst, poesi.

GALLERI SKARPANS
Kvarnbo-Kyrkvägen 48, Saltvik.
Fredag-lördag 12-18.

2 september-1 oktober – Kreativ utmaning,
kreativa plagg som fantasirika ålänningar gjort
under pandemin.

GALLERI JUHA P.

Styrmansgatan 1, Mariehamn.
Måndag-fredag 10–17.

Lördag 10-14.
Juha Pykäläinen är på plats i galleriet lördagar
12–14.
22 augusti-10 september – OUR EARTH
HOUR med målningar av Juha Pykäläinen.
Sista utställningen innan galleriet stänger.

4 augusti-24 september – Ankomst,
skulpturer av Krister Fagerholm.
8 oktober-3 december – Den röda tråden –
Time revisited, med Caroline Pipping.

GETA BIBLIOTEK
Getavägen 2115, Geta.
Tisdagar 16-20

Torsdagar 13-17.
14 juni-15 september – Odysseus Irrfärder
och Apollons tid, prints av Tia Itkonen.

MARIEHAMNS
STADSBIBLIOTEK
Strandgatan 29, Mariehamn.

5 september-2 oktober – Vi seglar ut,
fartygsmodeller av Leif Öbrink.

GALLERI NIPÅ
Vardagar 10-16.

6 oktober-6 november – Målningar av
Margareta Svensson.

30 augusti-20 september – Ovisst,
fotoutställning med Ingmar Lundberg, 90 år.
29 september-27 oktober – För framtiden!
barn och unga som visar sin kreativa bild

Basutställning en unik samling föremål som
anknyter till åländskt jakt- och fiskeliv samt
om den åländska faunan.

ÅLANDS JAKT OCH
FISKEMUSEUM
Fiskeläge 37, Käringsund.

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM
OCH POMMERN
Hamngatan 2, Mariehamn.

September-maj dagligen 11-16.
Sommarutställning: Relations with the sea, en

dialog mellan vetenskapen och konsten.

ÅLANDS KONSTMUSEUM
Storagatan 1, Mariehamn.
Tisdag-söndag 11-17
Torsdag 11-19
Måndag stängt.

5 september-1 oktober – Grönplan för
Mariehamn, ett värdefullt underlag i
kommande stadsplaneringsprojekt för
Mariehamns stad.

Storagatan 9, Mariehamn.

15.8-4.9 tisdag-söndag kl. 10-17.

Övriga tider enligt ök.

Torggatan 15, Mariehamn.
Öppet som Viktor Crafts & Design.

Foto: Robert Jansson

13 maj-4 september – IN YOUR FACE Anette Gustafsson, Nayab Ikram, Ursula
Sepponen, Erica Signell, Anna SundblomWesterlund och Ella Tillema.
16 september-30 oktober – Eden,
fotoutställning av Karl Henrik Edlund.

ÅLANDS KULTURHISTORISKA
MUSEUM
Storagatan 1, Mariehamn.
Tisdag-söndag 11-17
Torsdag 11-19
Måndag stängt.

2022-2024 – Utställningen Havsmonster.
Maj-september – Pommern – 100 dagar
under segel. En besöksupplevelse som låter
dig uppleva Pommerns historier med alla
sinnen (sista ombordstigning 1 timme innan
stängning).
Året om:

I basutställningen finns spännande
berättelser och fantastiska saker. Även
interaktiva stationer.
För barn: Ruby och havet.

ÖNNINGEBYMUSEET
Jonesasgatan 3, Önningeby

September: Torsdag 18-20, lördag-söndag 11-15.

Juni-september – Helmi Sjöstrands verk.
Juni-september – den permanenta
samlingen med bland annat Ackes snöljus.
September – Ålands konstförenings
årsutställning.

Basutställning med Ålands kulturhistoria
från säljägare till dagens globala och
mångkulturella samhälle.
7 maj-11 september – Minnen och nostalgi,
föremål och fotografier från de senaste
hundra åren.
24 september-6 november – Afghanistan människor och platser, fotografier av Rauli
Virtanen.

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

.com

ALLT OM ÅLAND
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Vi ger 500 rabatt
på alla bad från
Svenska Bad
& Nordpool
Erbjudandet gäller vid beställning under september månad.
Går också att ordna ﬁnansiering via Ecster

Pris nu

6890,(Normalt 7390,-)

Sarek
VI SÄLJER IN ÅLAND

Vill du också vara med?
Nu påbörjar vi jobbet med den femte utgåvan av Åland Travel
Magazine inför säsongen 2023.
Magasinet är väldigt populärt och efterfrågat av bransch
företagen inom resenäringen. Vi satsar fortsättningsvis på
lockande bilder och texter som beskriver Åland som resmål.

Pris nu

8890,-

Nästa utgåva kommer i januari 2023.

(Normalt 9390,-)

Abisko

Annonsera i Åland Travel Magazine 2023!
SPRÅK

svenska, finska och engelska i separata
upplagor

FORMAT

210x280 mm (magasin)

SIDANTAL

80

DISTRIBUTION:

Visit Ålands kanaler, beställningar, mässor,
via turistinfo, på fartygen till Åland, via
branschföretagen, näringslivsorganisationer
och offentlig sektor.

Pris nu

11090,(Normalt 11590,-)

Annonspriser och villkor hittar du på
www.vibb.ax/produkt
För dig med mindre logianläggning eller
aktiviteter finns även möjlighet att synas i
gemensamma annonsuppslag.
Din bokning vill vi ha senast den 29 oktober,
men ring oss redan idag!

Vancouver

Kontakta
Simon Nurme, tel. 018 525 866, simon@vibb.ax

Vill du läsa magasinet från 2022? Besök alandtravelmagazine.ax
Auktoriserad
VVS-installatör

FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax
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Vi hjälper dig hitta
ditt drömhus!
www.myresjohus.se

HFC TIMMERHUS

Vi jobbar ihop med flera fabriker inom
timmerhusvärlden och levererar

skräddarsydda hus och stugor
efter dina önskemål.
Har ni en modell ni tycker om eller vill ha hjälp att ta fram en så fixar
vi det. Hör av dig till oss, vi hjälper er förverkliga ert drömboende!

Boka ditdt
möte me

Marknadsledare på kaminer
och brasvärmeprodukter

Besök www.contura.eu/sv-se för att se vårt sortiment eller kom
in till oss på Hus & Fritidscenter för en broschyr och priser!

Hus & Fritidscenter
Uppgårdsvägen 3, 22100 Mariehamn • Tel. 14 554 • info@hfc.ax • www.hfc.ax
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Vi har det som behövs för

BULVANER:

lyckade jaktoch fisketurer

Skarv 23,90
Flockad kråka 8,90
Flockad duva 5,90
Gräsand hane/hona 5,90

NOR-LYX VAPENSKÅP

PIANO KVALITETSVÄSKOR
Hartley
jaktjacka
Dam/Herr

219,50

Scandium HL5

649,-

Scandium HL12

899,-

Single riﬂe case AW Case 34”

53,-

Tactical gun 42”

172,-

134,-

Slaktgalge med talja 49,90

-20%

vid köp av Hartley set
med byxa och jacka
Gäller så långt lagret räcker,
eller tills 17/9-22

Ghil vändbar jacka 99,90

Hartley
jaktbyxa
Dam/Herr

179,50

Layout blind 199,50

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

Hunter åtelkamera fr. 119,90

Hunter jaktradio fr. 149,-

Skjutstöd tripod 99,-

Trädgård

Marin
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Däck till alla fordon
hittar du hos oss!

Tel. 018-19 867
butiken@fargtapet.ax

DÄCK FRÅN KUMHO
OCH ANDRA MÄRKEN

ÄVEN BILSERVICE
Bilverkstan i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

info@jsdack.ax
Mariehamn: 16880, 0400 804 190 Jomala: 040 729 4200
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

– Ring och vi hjälper dig!

Vi fixar det mesta inom
balkonginglasning!
Garageportarna med många +!
Garageporten är ett viktigt designelement för huset. Men inte bara det.
Med ditt beslut för en bestämd porttillverkare och en bestämd portmodell
har du fattat ett beslut vars resultat rörande komfort, säkerhet och kvalitet du
kommer att uppleva under många år.
Vi hjälper dig med allt som rör garageportar, litet som stort. Det kan vara
måttagning i ditt garage, demontering och bortforsling av gammal garageport
och montering av ny garageport. Vi ger dig gärna råd och tips om vilken
garageport som är bäst för dig!

Lumon balkonginglasning är ett inhemskt inglasningssystem helt anpassat för
vårt klimat som lämpar sig för balkonger och uterum för egnahemshus, radhus
och fritidsboende.
I skydd från regn och vind kan det vara trevligt att umgås i gott sällskap eller
bara njuta av ett extra utrymme. Med en extra värmare kan balkongen och
uterummet användas året om. Du kan tidigarelägga våren, men också förlänga
sommaren långt in på hösten. 90 % av användarna av en balkonginglasning
ångrar att man inte skaffat sin inglasning redan tidigare – gör därför ditt beslut
redan nu! Alla balkonginglasningar är individuellt måttanpassade!

SERVICE FÖR DIG

Crawford garageporten hälsar dig alltid välkommen hem.

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

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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ALLA SKA HA RÅD
MED LITE LYX.

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

ETT UTERUM

förlänger säsongen

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

Har du platsbekymmer? Få
ordning på grejerna, vi har

FÖRRÅD

SPARA PENGAR MED
60 MM TJOCKA PORTAR!

GARAGEPORT

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

HADE DU HÖG ELRÄKNING
FÖRRA VINTERN?

Dags att byta

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

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

G L A S VÄ G G A R

G L A S FA S A D E R

G L A S TA K

FÖNSTER

DÖRRAR

BALKONGRÄCKEN

INGLASNING

Vi är med på

skördefesten
Hos oss kan du handla åländska
produkter från morgon till kväll

S-market Jomala
Lövuddsvägen 1,
Mariehamn.

Mån–lör 6–24,
sön 9–24.

S-market Godby

Godbyvägen 1424, Godby.
Mån–fre 7–22, lör 8–22,
sön 10–22.

Varuboden City

Torggatan 6, Mariehamn
Mån–fre 7–22, lör 9–22,
sön 10–22.

