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Nu träder vi in
i det vackra
Vi skriver juni i kalendern. Måhända årets
bästa månad. Inte bara för att Åland, jag
och en himla massa underbara människor fyller år, utan för att juni ofta är en
så fantastiskt vacker månad. Gräset är
fortfarande grönt, även om det knappt
regnat, alla färger är så klara och luften
är lätt att andas. Doften av hägg knockar
mig, nyklippt gräs likaså.
Det må vara lite kallt ibland med temperaturer som påminner om en varm
decemberdag, men på det stora hela är
det dumt att klaga. Det är bara att dra en
mössa över öronen och låta sig hänföras
av allt det vackra vi har omkring oss om
solen skulle svika.
Förväntningarna på junivädret är
låga, och därmed får varje varm soldag
ses som en bonus.
Juni är också lite av en nystart.
På tok för sent att göra något
åt det där som hänger över bikinikanten (är det inte fixat vid
det här laget får det bli nästa
års projekt, eller så är det helt
okej att det hänger), men det
vankas sommarlov, kanske
semester, och ett helt nytt

Fun
Dining

leverne tar vid. Sömnen får stå tillbaka
för ljusa kvällar som bara måste tas vara
på, måltiderna intas när andan faller på
och inget är egentligen så noga.
Man tror att man har all tid i världen
eftersom sommaren är så lååång, men
som bekant går tiden bara fortare och
fortare ju äldre man blir. Vips är det juli,
augusti, höstjacka och tomtar i fönstren. Mycket av det inplanerade har inte
hunnits med, eller kanske glömts bort.
En klen tröst då är att det är sommar i
morgon igen. Om man tänker efter är
det sommar mest hela tiden faktiskt.

DINNER
DRINKS

Själv har jag en förhållandevis tom kalender framför mig i sommar. För några
år sedan hade det stressat mig något
oerhört, men nu tar jag det med lite
mer ro. Desto mer utrymme för
spontanitet, tänker jag.
Nu i juni ska jag i alla fall
börja med att fira riktigt ordentligt. Fira sommar och
fira födelsedagar. Och inte
att förglömma: fira vårt
kära 100-åriga Åland. Det
är mycket roligt att se
fram emot i denna
grönskans tid!
Sandra Widing

”Det må vara lite
kallt ibland med
temperaturer
som påminner
om en varm decemberdag, men
på det stora hela
är det dumt att
klaga. Det är bara
att dra en mössa
över öronen och låta
sig hänföras av allt
det vackra.”

HOS OSS FÅR
DU S-BONUS

Hotell Pommern, Norragatan 8–10
www.kvarter5.ax, tel. +358-(0)18-15 555

Utesäsongen
har börjat! Let´s play!
Sjömansspel 14,50
Boule

28,-

REDAKTÖR

Sandra Widing

Medarebetare i
detta nummer:

TEXT

Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.

ANSVARIG UTGIVARE
Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF
Michael Björklund /
Robert Jansson

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

LAYOUT

Staffan Lund

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA
20.000 ex

GES UT AV

Skribent

Alexandra Gäddnäs

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.

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

27,50

4 i rad

Mölkky

49,-

27,50
23,70

Hur firar du Åland 100?

– Jag kommer att fira genom
ett fantastiskt mingel utanför
universitetetshuset i Lund. Min
(åländska) sambo Otto och jag
har importerat mängder med
chips, äppeljuice, svartbröd och
havtorn och ska bjuda alla våra
bekanta på firande! Så även i
Skåne kommer den åländska
flaggan att vaja den 9 juni.

Animal Crouquet
Hoppa hage 27,50
Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

23,50
Hit the tin

27,50

Mini mölkky

XL Yatzy

25,-

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

Hoppa säck 15,80

+ 358 18 26026

ADRESS:

Alexandra Gäddnäs, Tara Bamberg,
Staffan Lund, Sandra Widing

FOTO

Kubb

TELEFON

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Curling Bowling
Table Sport

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

21,-
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Sommar och festtider

Fint
utomhus!

Parasoll 87,-

Solcellsbelysning
Tree of life 29,90

Caféset

89,(109,-)

2 stolar och bord

Solcellsfjäril 29,90

Utebord
+ 4 stolar

299,(350,-)

ÖNSKELISTAN

LÖ R DAG SÖPPET

10–15

Hjälpen för givaren. Kom och
fyll i önskelistan och underlätta
för den som ska handla.
Verkaregränd 4 • Tel 16 790 • Öppet: vard. 9–17,
Lördagsöppet 10-15 www.feja.ax

Sommar-

fräscht!
ETT PRESENTKORT ÄR
OCKSÅ EN FIN GÅVA
På Fyndet har vi laddat upp
med presenter för alla typer av
personligheter - allt ifrån klassiska
och traditionella presenter som
tidlöst kommer hänga med hela
livet, eller lite mer trendiga och
karakteristiska presenter
beroende på till vem det är.

När du handlar dina gåvor hos oss
kan du alltid få ditt paket
vackert inslaget.

Norragatan 1 ,

Mariehamn
vard 10-18, lörd 10-16

TORGGALLERIAN • TORGGATAN 14, TEL. 16266
MÅN–FRE 10–17, LÖR 10–15
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DRYCK

SVALKA DIG I
SOMMARHETTAN MED

Foto: Flickr

SHRUB
VUXEN BLANDSAFT

Foto: Istock

Solen skiner och du vill ha något fräscht som ändå inte känns
som att du häller ner en hel påse
strösocker i strupen – möt shrub!
Med de senaste årens fermenteringsvåg där kimchi och kombucha letat sig in i vokabulären för
de flesta är detta nästa steg på vägen. Ta vara på frukt och bär som
annars skulle gå till spillo och få
dig något fräscht och spännande
i glaset på samma gång.
Recept
1 del frukt eller bär
1 del socker
1 del äppelcidervinäger (här kan
du experimentera med andra
typer av vinäger också)

MAT

HEMLAGAD
CITRUSGLASS
Visst är det gott med en vanlig bollglass
mitt i sommaren men för den som inte
räds ett projekt är hemlagad glass faktiskt inte en omöjlighet. Ta dig tiden och
veva ihop denna småcitrusglass – vill du
liva upp det lite extra kan du prova att
hacka ner lite färsk basilika i smeten och
servera med en fin olivolja.

Ps! Frukten eller bären som blir
kvar kan du koka sylt eller chutney på.

FÅ FULL KONTROLL ÖVER
STORPROJEKTET PÅ GRILLEN

1,5 dl saft från småcitrus
1,5 dl saft från citron
1 msk zest från småcitrus 2,5 dl vispgrädde
Vispa socker, majsstärkelse, salt och ägg
fluffigt. Vispa sen ner fruktsaften och
zesten. Värm försiktigt smeten under
omrörning. Efter första bubblan, låt smeten koka i 30 sekunder innan du tar av
den från plattan för att svalna.
Vispa grädden. Vänd försiktigt ihop
smet och grädde och häll upp i en burk
och frys den under minst 12 timmar. Ta
ut den från frysen i god tid innan du ska
äta den.

UPPLEVELSE

Från brända flintastekar och torra
färdigmarinerade kycklingspett har vi de senaste åren
sett en renässans och
revolution när det
kommer till allas extrakök på sommaren
– grillen. Många har
insett att indirekt grillning, där man snarare
använder grillen som
en ugn och inte til�lagar proteinet över
öppen låga, är ett
magiskt sätt att få
till den perfekta middagen. Men när köttbiten ska ligga i flera timmar
vill man gärna kunna gå och
göra något annat en sväng och då är
en bluetoothtermometer där du kan
hålla koll på innertemperaturen
medan du hackar grönsaker eller sitter i soffan. Den här från
Weber hittar du på Elgiganten
men det finns en uppsjö alternativ på marknaden.

Solkräm i mousseformat

Upplev Bomarsund som du aldrig gjort förut
Bomarsund var en gång Ålands mittpunkt men i dag är det bara ruiner som kvarstår
– eller så har det varit fram till juni i år då det nybyggda besökscentret slår upp portarna.
En arkitektoniskt intressant byggnad som hämtat inspiration från det historiska området
och med en helt ny basutställning ska ge besökarna en fördjupad upplevelse av Ålands
kanske mest historiskt intressanta plats.

Kladdigt, struligt och livsviktigt. Med sommaren
kommer solkrämen och man gräver fram någon
gammal flaska som troligtvis passerat bäst föredatum och kletat fast sig i öppningen. Ett smidigare alternativ är moussekrämerna som etablerat sig allt starkare på marknaden på senare år,
ofta i mindre format så att du faktiskt använder
slut på den. Mindre kladd, enklare portionering
och bra skydd när solens strålar letar sig ända
upp till våra nordliga breddgrader.
Hittas bland annat på On fleek i Maxinge.

PRYLAR

Fot
o

:W
ebe
r

HÄLSA

Foto: Tillverkaren

Skiss: Landskapets fastighetsverk

Recept (från Feeders.se)
Småcitrusglass
3 dl socker
3 msk majsstärkelse
1 krm salt
2 ägg

Rengör dina frukter eller bär och
rensa bort eventuella kärnor och
skal. Hacka dem grovt och blanda med sockret i en väl rengjord
lufttät burk. Fyll på med vinäger,
rör om och locket på. Placera det
i rumstemperatur och låt stå i två
dygn. Skaka om burken en gång
om dagen. Efter två dagar silar du
blandningen – sirapen som blir
kvar sätter du i kylen! Detta är din
shrub: som du kan blanda med
bubbelvatten eller mousserande
vin för en ljuvlig sommardrink.
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MED HJÄRTAT

I FASTIGHETSBR ANSCHEN

Välkommen

till Bostads Ab Östervik
på Skolstigen 12!
Här bor du vid havet på en av Ålands ﬁnaste tomter, i ett
nybyggt hus, bara ett stenkast från Mariehamns centrum.
Köpet görs som ett vanligt ägarköp genom aktier i ett bostadsaktiebolag med full äganderätt. Det är således även möjligt för
personer och företag utan anknytning till Åland att köpa.

Kontakta oss
för mer information.

Töppe
Tomas

Irene

Pontus
James

Felicia

Vi håller öppet: måndag–torsdag 9.00–16.30, fredag 9.00–16.00 | Köpmansgatan 11 | 018-533 000 | info@lyyski.ax
Följ oss på Facebook
Lyyski Fastigheter och Instagram
lyyski_fastigheter

´

Trevlig sommar!

Dags för altanbygge?
Trallvirke

Bosch
elverktyg,
skruvar och
övriga
tillbehör!

skruv &
infästning

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

6

Just nu 4 / 2022

Marksten

Murar

Takrenovering

Dränering

Byggmaterial

Träolja Utö

troligtvis världens bästa
träolja för altanen

Nyhet!

Svartmylla
45 liter

5 för 20,-

Granitkeramik

Suvi gårdsmylla

till uteplatsen.

40 liter

5 för 15,-

Pris från 69,- /m

2

Takränna

svart eller vit, 125 mm

7,90 /m

Laminatgolv
från

Ålands största och bredaste
sortiment av marksten och
murar i lager!
Givetvis utför vi både tak- och markstensläggning åt
er! Få en kostnadsfri besiktning och offert.

11,90 /m

2

Vinylgolv

Golv som
!
lagervara

stenkomposit KL 34

28,90 /m

2

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

Padel

Just nu 4 / 2022

PADELFEBER!
Hösten 2021 öppnade Ålands första och hittills enda
padelhall. Sedan dess har många ålänningar hunnit
testa på och fastna för den populära racketsporten.
– Man behöver inte vara proffs för att det ska
vara kul. Man växer när man spelar, säger
Johnny Danielsson, en av två ägare.

R

acketsporten padel kommer ursprungligen från Mexiko där
den började spelas redan 1969 när affärsmannen Enrique
Concuera ville bygga en tennisbana men inte hade tillräckligt med plats hemma. Då fick det bli det en mindre version
med väggarna som en del av spelet. Sedan dess har sporten
utvecklats och de senaste åren har antal padelbanor samt antal padelspelare i Europa och i världen vuxit med rekordfart.
Idén att öppna en padelhall på Åland fick Johnny och Glenn Danielsson när de spelade badminton i Bollhalla.
– Vi märkte att folk spelade padel på deras utebanor i alla väder och kom
på att en padelhall skulle vara bra, säger Johnny Danielsson.
De hade redan köpt tomten på 5.000 kvadratmeter ovanför Maxinge på
Blomstringevägen i Jomala och insåg att den passade perfekt till det nya projektet. I januari 2021 började man bygga och i september 2021 slogs portarna
upp till Ålands första padelhall.

Fortsättning på nästa sida

Bröderna Johnny
och Glenn
Danielsson hakade på trenden
och byggde en
padelhall.

7
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Fortsättning från
föregående sida

”Ska en nybörjare börja
spela tennis tar det länge
innan man kommer till
den nivån att man blir bra
på det och tycker att det
är kul. Man behöver inte
vara proffs för att padel
ska vara roligt.”Johnny Danielsson
Stort intresse för seriespel
Intresset från allmänheten under hösten och
vintern har varit som planerat enligt Glenn och
Johnny Danielsson.
– När det är dåligt väder ute spelar man inne.
Nu har vi märkt att solen börjar skina och stugor
och båtar ska i gång så då minskar det givetvis.
Folk kanske inte spelar ute heller, det finns annat
att göra den här årstiden, säger Glenn Danielsson.
Sedan starten har man ordnat seriespel för alla
som vill vara med. Under hösten deltog runt 20
lag och under våren var motsvarande siffra 70.
– Vi måste stoppa vid 70. Jag tror att det är
Ålands största seriespel oavsett sport. Vi hade
fyra herrdivisioner, två dam och en mix.
De har redan märkt av intresse för ett seriespel
i höst, både från tidigare deltagare samt nykomlingar som vill testa på.
– Vi har inte tagit ett beslut om vi ska göra det
större, det tar bantid och vi har inte hur många
banor som helst, säger Glenn Danielsson.

Vill expandera

För tillfället är många tider spikade, främst på
vardagskvällar. Under helger är det större chans
att få en strötid. Framöver är ambitionen att bygga ut hallen.
– Vi har köpt lite mera mark som vi planerar att
bygga ut på i anslutning till hallen, säger Glenn
Danielsson.
– Vi väntar på tillstånd från Jomala kommun,
säger Johnny Danielsson.
Blir det flera banor i den nya delen?
– Ja det blir det. Då kan man också ha seriespel
på ett helt annat sätt, utan att boka upp strötider. Vi vill att det ska finnas strötider, säger Glenn
Danielsson.
Spelar ni själva padel?
– Jag spelar badminton och Glenn har gått över
mera till padel. Men det är roligt fast man är
ganska ovan och dålig som jag, säger Johnny Danielsson och skrattar.

Alla kan spela

På frågan varför de tror att sporten har blivit så
populär är svaret att alla kan spela padel.
– Ung som gammal kan spela, det är ett enkelt
spel, säger Glenn Danielsson.
– Ska en nybörjare börja spela tennis tar det
länge innan man kommer till den nivån att man
blir bra på det och tycker att det är kul. Man behöver inte vara proffs för att padel ska vara roligt,
säger Johnny Danielsson.
För den som är nyfiken på padel är det bästa
tipset att testa på några gånger för att se om man
gillar det.
– Efter det kan man ta kontakt med oss och
fråga om en tränare, säger Glenn Danielsson.
De flesta som spelar i hallen är mellan 35 och
45 år gamla, även om det är väldigt utbrett bland
åldrarna.
– Däremot är nog över hälften damer, utan att
överdriva, säger Glenn Danielsson.
– Man ser till och med familjer som spelar tillsammans, det funkar också, säger Johnny Danielsson.
Padelhallen har öppet alla dagar hela sommaren. Bokning görs lättast online på padel.ax. Man
kan även använda sig av appen Matchi.
Text: Tara Bamberg
Foto: Hüluya Tokur-Ehres

Nick Sindén är padelbiten. Han spelar två-tre gånger i veckan.

”Fastnade
Att Nick Sindén skulle bli padelfantast var inte något han hade
förväntat sig, även om han var med
och byggde hallen.
– Det var väldigt naturligt att börja eftersom jag var med och byggde
den. Däremot trodde jag inte att jag
skulle gilla det för jag har inte sportat
så mycket på många år, men jag
fastnade något otroligt för den här
sporten, säger han.

Padel

Just nu 4 / 2022
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något otroligt för den här sporten”
När Åland Just Nu pratar med Nick Sindén är han nyss hemkommen från en
padelmatch.
Hur gick det i dag?
– Jo men det gick nog bra. Det är som med
allt, vissa dagar har man bättre dagar och
andra sämre, men i dag var nog en bra
dag.
Nick Sindén är rutinerad padelspelare
och spelar två till tre gånger i veckan.
Enligt honom är det en sport som passar
alla.
– Om man vill motionera och ger det en
chans så passar det alla. Jag spelar med
olika gäng så det beror på, det är olika
tempo. Man får välja hur hårt man satsar
på det, säger han.

Spelar med likasinnade

För den som är nyfiken på padel men
ännu inte har provat är Nick Sindéns bästa tips att spela med någon som är bekant
med sporten. Själv var han en av de första
bland sina kompisar, och sedan dess har
han introducerat många till padel.
– Jag tog med alla och spelade på singelbanan. Det är enklare att prova på den
en gång så får man känsla för boll och
racket och hur det funkar med reglerna
och väggarna.
När man väl har testa på är det en bra
idé att spela med andra på en liknande
nivå som en själv.
– Spelar man med andra som går in
för det på samma nivå och med ett lik-

nande intresse som en själv blir det automatiskt väldigt roligt, säger han och
fortsätter:
– Därför tror jag att till och med jag har
fastnat för det och gått in för det, fast jag
inte har sportat på några år.

Sätt att umgås på

Nick Sindén gillar kombinationen av det
sociala och träning.
– Det ä en social sport eftersom man är
social i en bur. Det är inte som att gå på
gymmet en eller två personer. Vi far till
och med och spelar med ett killgäng på
fredagar för att det är socialt och träning.
Överlag blir det rätt mycket tid på padelbanan.

”Ska en nybörjare börja
spela tennis tar det länge
innan man kommer till
den nivån att man blir bra
– När folk hör av sig och undrar vad
man ska göra i kväll är det ju padel. Jag
skulle kunna spela alla kvällar.
Text: Tara Bamberg
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Mer padel på nästa sida
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Padel

Barnkläder
bilstolar,
barnvagnar
och övriga
barntillbehör

Just nu x / xxxx
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Fortsättning från föregående sida

”Tänkte att vi
gör det på skoj”
Moa Norell började spela padel i Linköping där hon studerar efter att ha gått
en tenniskurs. I april vann hon damklassen i padelserien på Åland.
– Vi visste inte hur motståndet skulle
vara och tänkte att vi gör det på skoj,
säger hon.

TORGGATAN 12, TEL. 12504

Vi är långt borta
men ändå nära!
Ta skärgårdsvägen
till fastlandet och
övernatta bekvämt
på Hotell Gullvivan.

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

DAGENS LUNCH
mån–fre 11–14
Hotell och Restaurang Gullvivan
Tel/Puh +358-(0)18-56 350, +358 (0) 40 537 1777
gullvivan@aland.net
www.hotellgullvivan.com

A LÁ CARTE

Ring för mer info.

Moa Norell har alltid hållit
på med lagsport. Både fotboll och curling har hon fallit för, och nu senast padel.
Efter en tenniskurs i Linköping testade hon på padel
med några kompisar.
– Sedan blev det mer och
mer. Vi spelade ute någon
gång på Åland och sen när
de öppnade padelhallen
blev det ännu mer.
Enligt Moa Norell är det
lätt att fastna för padel.
– Det är otroligt roligt
med lagsport. När man
började spela på skoj med
kompisar fick man ganska
snabbt in rytmen.
Ändå anser hon att hon
har mycket kvar att lära.
– Fast man har spelat en
del har man absolut inte
lärt sig allt.

Från Linköping till Åland

Under våren fick Moa Norell och hennes partner
Catherine Nordlund möta
många lag i seriespelet på
Åland.
– Det var roligt att möta
olika lag.
Tidigare hade duon spe-

Moa Norell och Ronja Danielsson tog hem segern i damernas
division 1 i april.
Foto: Malin Henriksson

lat tillsammans i Linköping men där hade de bara
spelat mot samma personer.
– Vi visste inte hur motståndet skulle vara på
Åland.
Finalen tog de hem med
hjälp av inhopp av Moa
Norells kusin Ronja Nordlund. Moa Norell tycker att

Vi har
PEM-slang
på löpmeter
samt alla
kopplingar
ni behöver.

Stort urval av
vattenpumpar och
dränkbara pumpar
Pris från 89,-

padel är en sport som alla
kan spela.
– Bara man har lite bollkänsla kan de flesta göra
det. Är man fyra stycken
som är på någorlunda
samma nivå kan man åka
och spela, det är en ganska
rolig aktivitet.
Text: Tara Bamberg

Duschkabin
90x90 cm
med inbyggd
blandare

499,-

Köksblandare
Damixa Space

97,-

Purolett, den bekymmersfria
förbränningstoaletten som
är tillverkad i Sverige.
Pris från 1999,-

Rör det rör
rör det Bomansons

BOMANSON & CO
Öppet: vard. 08–17, lörd 09–14

Auktoriserad
VVS-installatör

Vikingagränd 5,
+358 (0)18 23400
info@bomansons.ax
www.bomansons.ax
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Träna, träffas & trivs
på Avancia i sommar!

2 eller 3
MÅNADERS
SOMMARKORT
prisex.
från 104,90

VECKOKORT
från 25,-

TURIST
DROP-IN
13,50

Våra gym- och gruppträningssalar har en skön
och sval temperatur under varma sommardagar

Sommarutmaning
– vinn cykel!
Träna minst 30 ggr i sommar
så är du med i utlottningen av
en snygg och praktisk Tunturi
City-Hybrid cykel från vår
samarbetspartner Team Sportia,
(värde 779€).

Har du packat
resväskan?
Om du blir sjuk eller skadad på resan är Ömsen Resa
ett tryggt försäkringsskydd. Ifall du måste avboka eller
avbryta resan får du också ersättning.
Förutom årsreseförsäkring kan du även teckna försäkring
för 4, 8 eller 16 dagar.

Nyhet! ONLINETRÄNING
– Ingår i plusmedlemskapet samt
i 6 månaders- och sommarkort!

Ömsen Resa – tryggare semesteräventyr i hela världen!

omsen.ax | 018 27 600 | Köpmansgatan 6

Träna
ch
när, var ovill
som du r
med öve gsin
230 trän m.
a
r
prog

Mer info finns på www.avancia.ax

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax
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Det räcker att du har
en oro eller ett knepigt
dilemma, som du inte
kan eller vill diskutera
om med de närmaste.

ETT EGENSINNE ATT VARA STOLT ÖVER
Åland fyller 100 och det ska vi förstås ﬁra både
egensinnigt och ordentligt. Nu nalkas den
stora födelsedagsfesten för Åland 100 år som
ﬁras i dagarna fyra, 9-12 juni 2022.

Kristelefon

Besök vår hemsida www.aland100.ax och våra
sociala medier för mer info om programmet.

09 2525 0112

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

FÖLJ OSS I VÅRA
SOCIALA MEDIER

aland100jubileum
aland_100_official

Bekvämt utan el!
PARKER
GASOLKÖK

flera olika modeller

TERRASSVÄRMARE

gas, höjd 224 cm

26000

SOLCELLSPAKET
BASIC, 100W

Möjlighet att ladda mobil, ha
belysning och att se på tv!

55000
CO-VARNARE
/LARM batteridrivet

GASKYLSKÅP

52500
1.19500

3500

Ventus 60 .................
Ventus 168...........

Vi har flera modeller
av kylskåp på lager!

Solcellsdriven
LÄNSPUMP

8990

Butik: Bolstavägen 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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Michael Björklund omgiven av vinproducenterna. Från vänster Sonia Gouveia och Luis Bio från Portugel och till höger Franz Leth från Österrike.

Nu lanserar Michael
Björklund egna viner
Kändiskocken Michael Björklund är egentligen ingen vinmänniska, han gillar öl. Men med ett stort intresse
för att lära sig nya saker gav han sig in på vinmarknaden, och lanserar nu två egna viner.

Fortsättning på nästa sida
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Vinprovning

Just nu 4 / 2022

Här testas de röda vinerna. Från vänster
Franz Leth, Luis Bio, Sonia Gouveia och
Henry Johansson.

Michael Björklund fixar tilltugget till vinerna.

Michael Björklund lanserar de två vinerna under en vinprovning i Smakbyn.

Fortsättning från
föregående sida

En Tinto
Reserva, som innehåller druvorna Moreto,
Trincadeira och Alfrocheiro
från gården Abegoaria i
Oeiras i Portugal.

Michael
Björklunds
viner
Ett Grüner
Veltliner från gården
Weingut Leth, i Fels
am Wagram i
Österrike.

J

a, hur kommer det sig att en person som
egentligen inte kan något om viner, och
dessutom hellre dricker öl, får för sig att
börja med vin? Delvis handlar det om
nyfikenhet och att lära sig något nytt, men också om att bättre förstå dryckesproduktionen på
hemmaplan. Som bekant finns ett bränneri i
Smakbyn.
Så när världen öppnade efter pandemin tog
han sitt pick och pack och reste med Henry Johansson från svenska importören Domaine Wines till Portugal för att lära sig mer. Planen var
att hitta ett familjeföretag att samarbeta med.
Och det gjorde de: Abegoaria i Oeiras väster om
Lissabon. På plats fick Michael Björklund lära
sig mer om vindruvor och vinproduktion, men
också om traditionell, portugisisk matlagning.
– Vi hade roligt tillsammans, och de hade
samma värderingar som vi. Det var fantastiska vingårdar och ett gammalt slott som de
börjat renovera, det var mycket spännande.
Det var fascinerande att se deras yrkesskicklighet och yrkeskunskap.
Tillsammans smakade de sig fram till det
unika röda vin som nu säljs under Michael
Björklunds namn.
– Jag ville ha ett vin som inte var så nördigt, utan som passar fler i smaken, säger
han.
Vinet är ett bra sommarvin, tycker
Michael Björklund. Det är ganska lätt,
och passar till lamm, men det går också bra till fisk. På hans egen restaurang
mörkokar man oxkind i vinet, vilket
han säger blir väldigt bra.

Perfekt till stekt abborre

Vinresan fortsatte till Österrike och
ytterligare ett familjeföretag, där det
nyligen skett en generationsväxling:
Weingut Leth, i Fels am Wagram.
– Pappan hade precis renoverat sin
vingård, den var rätt modern. Han ville
inte att sonen skulle komma och klaga på att han lämnat över den i dåligt
skick. Det var mycket humor, och hans
fru lagade fantastisk mat till oss.
Även här provade de sig fram för att
hitta det perfekta vinet. Bäst smakar
det vita vinet till stekt abborre, tycker
Michael Björklund. Men både det
vita och det röda vinet funkar också
att dricka bara som de är.
Smakar vinerna lika bra här hemma
som de gjorde i Portugal och Österrike?
– Jo, jag blev förvånad. När vi drack
vinerna där nere hade vi provsmakat
så mycket, så det var lite spännande
att öppna dem hemma. Jag tycker att
de är jättebra.

Vinerna passar utmärkt till stekt abborre och lamm, säger
Michael Björklund.

Några smårätter till vinprovningen.

Hur känns det att lansera egna viner?
– Det känns jätteskojigt att göra det! Jag har många
kollegor i Sverige, och de flesta har sitt eget vin.
Det börjar bli lite mer av det i Finland också.

Ska åka ner och skörda

Vinerna säljs på Viking Lines fartyg – en flaska
kostar 13,90 euro – och fungerar också som husets
vin på Michael Björklunds egna restauranger. Han
tycker det är roligt att det finns en historia att berätta om vinerna för gästerna. Och mottagandet
har hittills varit till största delen positivt.
– Jag har bara hört positivt om det vita vinet. Det
röda är lite delat, en del säger att det är för lättdrucket.
Hur länge ska samarbetet med vingårdarna
pågå?
– Så länge som jag lever – och kanske längre än
det också. Vi fann varandra. Jag är en del av deras
vingård och minst en gång per år ska jag komma
dit. Nästa gång ska jag åka ner och skörda.
Text: Sandra Widing
Foto: Robert Jansson
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Välkommen till en
högklassig restaurang
med vacker utsikt
mot Pommern!

ommar!
s
n

Ha e
n

fi

Vår mysiga och soliga
terrass öppnar
måndag 27.6 kl. 11!

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

ELGIGANTEN HAR ALLT
FÖR SOMMAREN!
Nyklippt gräs, mat på grillen, kall dryck i glaset
och skön musik i högtalarna. Hos oss hittar du
det du behöver för att riktigt kunna njuta av
sommaren, oavsett om du har en liten balkong,
stor uteplats eller till och med en egen stuga.

ÅLANDSPRIS

JBL
GO 3 trådlös högtalare
• JBL Pro-ljud
• IP67-klassad vattentålighet
• 5 timmars speltid
214639

ÅLANDSPRIS

SPARA 20

29§

LOGIK
bordsfläkt
• 12” bordsfläkt
• 3 hastigheter
• Möjlighet för rotation samt tilt
L30WDF17E

SPARA 10

19,90

Vikingagränd 11, tel. 12 012 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00
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”In your face”
Med: Anette Gustafsson, Nayab Ikram, Ursula
Sepponen, Erica Signell, Anna Sundblom- Westerlund
och Ella Tillema.
Vad: Målningar, installationer, video, mix media.
Var: Ålands konstmuseum.
Visas: Den 13 maj-4 september.

Till sin sommarutställning ”In your face” har Ålands konstmuseum valt de sex konstnärerna Nayab Ikram, Anna Sundblom-Westerlund, Ursula Sepponen, Ella Tillema, Erica Signell och Anette Gustafsson, för deras

– Vi har arbetat med den
här utställningen i två år.
Vi ville samla just de här
sex starka konstnärerna
eftersom de arbetar med
så uttrycksfulla verk,
säger konstintendent
Susanne Procopé Ilmonen
om konstmuseets stora
sommarutställning
”In your face”.

I

målningar och installationer sätter
Erica Signell fokus på utseendefixering och alla utifrån kommande
krav på hur en lyckad kvinna och
mamma ska vara. Utgående från ett
verk från 2007, där en barbiedocka smält
i käftarna på ett våffeljärn, har hon under
året vidareutvecklat temat i nya installationer och målningar.
– Först funderade jag över hur stark påverkan sociala medier har på våra skönhetsideal. Sedan när jag blev förälder
slogs jag av hur starkt de även påverkar
förväntningarna på hur man ska vara
som förälder och hur ens hem ska se ut.
Det är som att man sitter i ett dockhus
som någon leker med.
Bland de nya objekten finns en svartbränd våffla, en slags symbol för hur
förväntningarna på något riktigt mysigt
förvrängs till motsatsen när man inte har
kontroll. I en matmixer ligger lösa kroppsdelar från individuella dockor redo att
mixas till en gemensam massa.
– Man ska vara så speciell men samtidigt passa in överallt.

Civilisationskritik

Ella Tillema har verkat som konstnär i
Sverige i många år. Nu ställer hon för första gången ut här på Åland.
– Jag har länge sysslat med civilisationskritik i olika former och med kli- matkrisen blev det akut.
Hon har målat sig själv, beväpnad med
en kalasjnikov, redo att ta strid mot den
destruktiva utvecklingen. Men i en monter bredvid ligger vapnet, som visar sig
vara tovat av ull.
– Jag vill se drastiska motstånds- handlingar nu, för drastiska tider kräver drastiska åtgärder. Men samtidigt avväpnar

Starka uttryck
i konstmuseets
sommarutställning
jag mig själv. För om man på riktigt förstår
klimatfrågan, så in- ser man hur maktlösa
vi individer är. Det finns inga fungerande
verktyg att använda.
På en stor målning syns beväpnade
kravallpoliser som under krigsliknande
former slår ned en demonstration.
– Den visar vilken typ av motstånd man
möts av om man försöker protestera mot
sakernas tillstånd. Bilden kommer från
en Black lives matter-demonstration i
Portland som polisen slog ned.

Tvättritual

Nayab Ikram ställer ut ett videokonstverk där hennes mamma under rituella
former tvättar hennes långa hår. Det är
filmat på en klippa vid havet på norra
Åland. I bakgrunden står hennes pappa
och syster.
– Jag och mamma räknar på urdu medan hon tvättar håret. Vi gjorde så när jag
var liten för att jag skulle lära mig lite
urdu som är mitt andra modersmål
bredvid svenskan. Som andrabarnet
i en invandrad familj integreras man
starkt i landets språk. Min äldre syster
fick mer av den gamla kulturen eftersom
mina föräldrar starkare höll fast vid den
då. Det finns forskning på att det är så det
fungerar. Tvättceremonin har hon skapat
själv.
– Den står för att få bli barn igen genom att släppa fram sitt inre barn. Rituell
tvättning förekommer dess- utom i flera
övergångsriter världen över.
I sitt konstnärskap utforskar hon mellanförskapet, att befinna sig i och mellan
två kulturer samtidigt.
– På sistone har jag funderat allt- mer
på familjens betydelse i mellanförskapet.
Det kommer jag att utforska mer.

Från Svalbard

Ursula Sepponen visar videoverk, foton
och ett ljudverk från Svalbard. 2019 reste
hon med en isbrytare där uppe under
några sommardagar. På ett foto av en
strand ses tre isbjörnar äta på det ruttnande kadavret efter en kaskelot som
spolats upp på den klippiga stranden.
– Isen har försvunnit så isbjörnarna
tvingas äta rutten fisk eftersom de inte
längre kan jaga ute på isen. Det här är
mycket ovanligt att få se, be- rättade vår
guide. När vi passerade någon dag senare
var kadavret borta.
Inne i den gamla gruvbyn Longyearbyen utförde och filmade hon en performance på gågatan i centrum med ett
smältande snöklot. Hon häl- ler stenkol
från gruvorna över det, äter kol och spottar ut. Till slut häller hon krut över klotet
och antänder.
– Människor flyttade hit för att liv- nära
sig på att bryta kol, som i sig ju är rester av
gammalt liv. Men sedan har vi med hjälp
av kolet och andra fossila bränslen skapat
klimatuppvärmningen och i stället för liv
står kolet för död.
En video visar hur hon med hjälp av
drivved spänner upp röda siden- band i
den karga landskapet. Resultatet kan tolkas som människoskapade portar eller
kanske avspärrningar uppe i det karga
landskapet.
– Jag har inspirerats av symbolisten
Hugo Sim- bergs måleri, som exempelvis
han målning ”Dödens trädgård”, berättar
hon.

Ansiktens historia

Anette Gustafsson visar en rad porträtt i
akvarell. Det är uttrycksfulla, åldrade och
fårade ansikten. Alla utom ett, som före-

ställer hennes mamma, tillhör okända
människor.
– Alla människor är ju huvudperson i
sitt eget liv och bär på sin egen historia,
som man inte vet något om, om man inte
frågar. Även om den yttre kroppen blir
äldre och förändras så har man ju kvar
samma känsla för sig själv som man alltid
haft, säger hon.
De avbildade ser rakt på betraktaren.
Eftersom de sitter i rader mitt emot varandra skapas ett spänningsfält av blickar
i rummet.
Två av dem skiljer sig genom att ha fjärilar fladdrande kring ansiktet.
– De två är inte lika närvarande, utan på
väg in i demensen.
Anna Sundblom-Westerlund har i verket ”261 minuter” antecknat namn, ålder och dödsdag på alla 339 kvinnor som
mördades av en man på grund av våld i
en nära relation, under åren 2000-2021.
– Som en konsekvens blev 600 barn föräldralösa, 57 av barnen såg mordet begås,
104 av dem var hemma när det hände och
sju av dem var den som hittade den döda
kroppen. 261 minuter är den tid det tog
för mig att skriva upp alla namn, berättar
Anna Sundblom-Westerlund.
Namnen är skrivna på en rulle.
– Det finns tyvärr plats för många fler.
Under 2022 har redan 11 kvinnor mördats
på detta sätt.
Faktan har hon hämtat från Aftonbladetjournalisten Linda Hjertén som gjort
en stor kartläggning av våld i nära relationer.
I mitten av salen hänger fyra gungor
som vid en ytlig anblick ser inbjudande
ut. Men tittar man närmare ser man att
en är försedd med rakblad på sitsen,
en annan har spikar och två är nästan
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Toaletter och avloppssystem
för fritidshus och sommarstugor
med enskilt avlopp

Har du en sommarstuga eller ett fritidshus med enskilt avlopp är ett
avloppssystem med vakuumtoalett och avloppsanläggning från JetsTM
ett mycket bra alternativ.

starka uttryck, förklarar konstintendent Susanne Procopé Ilmonen.

Hör av er så
berättar vi mera!
Haraldsbystrand 21, tel. 41 980,
info@hebo.ax, www.hebo.ax
Mån-tor kl. 8–17, fre kl. 8–15

• Service • Installationer • Butik •

AC -service!
”Jag vill se drastiska motståndshandlingar nu, för drastiska tider kräver drastiska åtgärder.
Men om man på riktigt förstår klimatfrågan, så inser man hur maktlösa vi individer är. Det
finns inga fungerande verktyg att använda”, förklarar Ella Tillema vid sitt automatvapen av ull.

Vi är nu certifierade
och kan erbjuda er
aircondition service!
Har din bils AC slutat fungera
eller tappat effekt? AC-systemet
behöver servas för att fungera.
Boka tid för service och
optimera ditt AC-system!

Reparation av stenskott
Långsamt upplöses jaget i demensens
fjärilsfladder, på denna bild av Anette Gustafsson.

Anna Sundblom-Westerlunds installation ”Andetaget – det första och det sista vi gör, består
av kotor från en älg, med tre älghjärtan i ståltråd i dubbel storlek, svävande ovanför.

genomsågade för att brista om någon
sätter sig i den.
– Jag tycker det är intressant att arbeta med uttryck som först ser ut som
en sak men som visar sig vara något
annat. Våld börjar ju med små tecken
i liten skala så att det normaliseras för
den utsatta. Om bara en enda utsatt
kvinna ser det här och börjar fundera

över vilka tecken hon själv upplever,
då är det värt allt.
Utställningen öppnar för allmänheten i dag fredag och visas sedan till den
4 september.
Text: Petter Lobråten
Foto. Robert Jansson

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

Välkommen
till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00
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Metallkonstverk
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Central-Apoteket
PÅ SKARPANSVÄGEN 24

Våra öppettider:
1:a – 15:e varje månad:
Måndag–fredag ............... 08.30–17.00
Lördag, söndag, helgdag........ STÄNGT

16:e – sista varje månad:
Måndag–fredag ............... 08.30–19.00
Lördag.............................. 10.00–16.00
Söndag, helgdag ............. 11.00–16.00
Midsommarafton 24.6 ....... 8.30–14.00
Midsommardagen 25.6 ... 11.00–16.00

Välkomna!

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

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.

”Jag började planera utställningen redan i oktober. Vi vill presentera metallhantverket på Åland i dag och ge en inblick i det äldre
metallhantverket”, säger Julia Nyman, vikarierande intendent på Eckerö post- och tullhus. 
Foto: Robert Jansson

Med fokus på metall
Här är sommarens utställning i post- och tullhuset
Åländskt metallkonsthantverk i såväl ädla som
oädla metaller är temat
för sommarens stora
utställning på post- och
tullhuset i Eckerö.

”Ålänningar hava under alla tider
älskat vackra kläder, ädla metal�ler, prakt och grannlåt”, skrev
landskapsarkeolog Matts Dreijer
i publikationen ”Manlig åländsk
folkkonst” från 1938.
Det är Julia Nyman, vikarierande
intendent på Eckerö post- och tullhus, som har letat fram citatet som
inspiration till sommarens konsthantverksutställning.
– Tidigare år har vi haft trä och
keramik som teman. Och nu är det
dags för metall, säger hon.
Enligt Hugo Sandell, i historiken ”Ålands hemslöjdsförening
25 år” från 1954, har man i alla
tider smitt redskap och andra föremål i gårdens smedja. Där tände och skötte husbonden ässjan
medan den vuxne sonen agerade
hantlangare.
– Men åländska arbeten i ädla
metaller verkar ändå inte förekomma i någon större utsträckning förrän Ålands första guldsmed Gabriel Silander inledde
sin verksamhet 1863, berättar Julia
Nyman.
För att presentera bredden på det

”Metall”
Med: Cecilia Dahlblom, Susanne EkmanAhlroth,Guldviva, Åke Gustafsson, Bert
Johansson, Per-Åke Johansson, Zygeda
Johansson-Jurgutyte, Johan Karlsson,
Maria Karlström, Ulrika Kjeldsen, Annika
Lahti, Stefan Lindfors, Robin Mattsson, Pia
Romberg, Minna Rundberg, Olivia Dansdotter Sarling, Margareta ”Maggie” SteniusArfwedson, Tanja Spormann- Karlsson, Ann
Sundberg, Titti Sundblom, Anna SundblomWesterlund och Annika Åkerfelt. Därtill visas
föremål av bland annat Anton Engelbert
Stenberg, Anna-Greta Eker, Kaj Rinman,
Gabriel Silander, Hugo och Matts Simons,
Viking Sundblom och Anders Wirén.
Vad: Metallkonsthantverk.
Var: Eckerö post- och tullhus.
Visas: Den 5 maj till 18 september.
Vernissage: Den 5 maj klockan 18.

åländska
metallkonsthantverket
bjuder utställningen på föremål av
22 nu verksamma konsthantverkare och konstnärer, och från ett par
tidigare verksamma konsthantverkare, liksom föremål från kulturhistoriska museets samlingar.
Här finns allt från smycken, knivar och skålar, till smidesljusstakar,
konstmedaljer och rena konstföremål som en stor fjäril skapad av
Olivia Sarling, omgiven av Johan
Karlssons trollsländor, formade av
grova skruvar.

– Jag började planera utställningen redan i oktober. Vi vill presentera metallhantverket på Åland
i dag och ge en inblick i det äldre
metallhantverket, säger Julia Nyman.
Guldsmed Annika Åkerfelt ställer bland annat ut en halskrage i
silver med porslinsdetaljer som
hon gjorde under sin utbildning i
Göteborg för 20 år sedan.
– Den är inspirerad av medicinska instrument, berättar hon.
Hon har även med smycken från
sin undervattensserie där tunna
trådar vajande sticker ut från silversmycket.

Välkommen till
Föglö!
- En sommar full av liv väntar på dig! -

Föglöveckan • Ålands Dansbandsfestival
Skärgårdsturnén • Sommarteater
Henrik Nylund utställning
Utöver sommarens stora evenemang erbjuds
ljuvliga naturupplevelser, gästfria boenden, öppna
gårdar & gårdscaféer, fantastiska restauranger och
gemytligt torgmingel.

Smideskonst

Smeden Bert Johansson visar upp
flera exempel på smideskonst. Han
har ett par ljusstakar som med sina
organiska former för tankarna till
något växande. De är framhamrade
ur ett enda stycke metall. Han visar
också en hel grind i smidesjärn.
– Jag höll på med ett räcke för en
balkong och eftersom materialet
räckte gjorde jag en grind också.
Utställningen
ackompanjeras
av stora informationsskyltar med
fakta om de olika sätt som finns att
bearbeta metall.
Utställningen öppnar med vernissage den 5 maj, klockan 18. Den
visas sedan hela sommaren till den
18 september.
Text: Petter Lobråten

foglo.ax
-

Föglö turistinformation
@visitfoglo
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Ha en skön sommar!
SPABAD, 6-PERS

Super camaro P-069,
startpaket ingår

1.199,-

galet billigt!
UTEBORDS SET 8 delar, 4Living

499,-

SPABAD, 4-PERS

Super camaro P-049,
startpaket ingår

999,-

galet billigt!

HAMMOCK 3 pers, 4Living

279,HÄNGSTOL

Palermo, 4Living.

179,-

HAMMOCK
3 pers.

159,-

PARASOLL

svart eller grått
3m

149,-

TRÄDGÅRDSBÄNK

Versailles, silverfärgad

129,-

189,-

PARASOLLTYNGD
20 kg 4

st 140,-

Lördagsöppet
TRÄDGÅRDSBÄNK Vienna

79,-

9–14

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

Priserna gäller så långt lagret räcker.

SOLSÄNG Hilda
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Ålandsfirande

Just nu 4 / 2022

Tiina Björklund är projektledare för Åland 100 och hoppas att många vill delta i firandet.

Smartare solskydd. Skönare hem!
Vi hjälper dig
att hitta rätt

SOLSKYDD
• Markiser • Pergolor
• Zip screens
• Mörkläggningar
• Plissé/Duette m.m.
Kontakta oss för
måttagning och offert.

www.alandspersienn.ax

Uppgårdsv. 20. Tel. 19 450.
Öppet: vard 8.00–16.30

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

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, Mariehamn, e-mail:knegarn@aland.net,
tel. 14 587, mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13

Ålandsfirande

Just nu 4 / 2022

Ålands hundraårsfirande
inleddes för redan ett år
sedan. Nu är det äntligen
dags för det officiella firandet som varar i dagarna
fyra – och resten av sommaren! Åland Just Nu har
pratat med projektledare
Tiina Björklund om evenemangen man inte får missa.

Beslutet att fira i flera dagar togs för
att inte begränsa vem som har möjlighet att delta i firandet. Temat för
firandet är att värna, fira samt hedra självstyrelsen. Den 9 juni inleds
jubileet med det traditionsenliga
programmet vid Julius Sundblomstatyn i Mariehamn på temat att
värna självstyrelsen. Även de kommande dagarna är det en hel del som
händer på olika håll. Under fredagen
och lördagen är fokus på att fira.
– Vi vill inte att allt firande ska ske
i Mariehamn, utan det är öppet hus
även utanför stan, som till exempel
på Smart park. Det ordnas busstransporter från stan, och 4H-gården har
också öppet. Vi vill att mycket folk är
ute och firar, säger Tiina Björklund.
Efter fredagens fokus på barnaktiviteter är det dags för ett företagsevent där företag får tävla i en 100
meter lång uppblåsbar hinderbana.
– Det blev så stort intresse, platserna gick slut direkt. Det blir trevligt att
titta på och delta i.
Under fredagskvällen är det restaurangerna som står i fokus där
många har tagit fram en speciell
Åland 100-meny. Det kommer även
finnas streetfood, foodtrucks och
dryckesförsäljning i Miramarparken.

Färgstark modevisning

Under helgen blir det musikunder-

hållning på två scener, en i Miramarparken och en på kajen vid Pommern.
– Vi har satsat helt och hållet på
åländska artister.
I Miramarparken ordnas en mångkulturell folkdräktsparad med Mark
Levengood som konferencier. Där
kommer den åländska folkdräkten
samt alla andra nationaliteters traditionella dräkter som finns representerade på Åland visas. Dunderdansarna står för dansuppträdande och
så blir det allsång.
– Det är viktigt att folk kan delta.
Motionsförbundet bjuder på aktiviteter för barn i Stadshusbacken
under lördagen där man kan delta
i olika grenar. Även brandkårsparaden tros locka en hel del barnfamiljer.

Gudstjänster och kreativitet

Det stora firandets sista dag är söndagen där man ska hedra självstyrelsen.
– Vi hedrar de som har varit med
tidigare och byggt Åland. Vi har en
del kransläggningar och gudstjänster som en tv-sänd jubileumsgudstjänst där biskopen närvarar.
Under resten av dagen är det fokus
på den så kallade kreativa rundan
där konstnärer har öppna ateljéer
som allmänheten är välkomna att
besöka. 34 ateljéer slår upp portarna
på olika ställen på Åland där man
kan se hur de arbetar, köpa konsthantverk samt testa på olika hantverkstekniker.

”Det här
kommer nå
nyhetströskeln
även utanför
Åland”

en att avnjuta våra
Välkomm

somriga sallader & hembakat fika
äkta råvaror och ett ekologiskt tänk. Stort urval av gluten/laktosfritt, vegankost och raw food.

DAM- & HERRKLÄDER

Program till årets slut

För den som inte har möjlighet att
delta i firandet under långhelgen är
det mycket annat som försiggår under resten av sommaren samt hösten i anslutning till Åland 100. Tiina
Björklund tipsar om öppnande av
Bomarsunds besökscentrum den 17
juni.
– Det blir en fin sevärdhet till sommaren och för framtiden.
I augusti är det dags för musikoch dansfestival i samband med
Kulturnatten. Då har man bland
annat öppet hus på Alandica där
besökarna får ta del av olika musikstilar. I slutet av augusti är det
dags för näringslivsseminarium på
tema Åland 100 och vad som komma skall.
– Hur ser Åland ut om 50 år? Det
diskuteras med näringslivet.
I september är det äntligen dags
för premiären av musikalen Ålandskungen som har flyttats fram.
– Det blir en jättefin föreställning.
Är det viktigt att fira Åland 100 år?
– Absolut. Att Åland fyller år är som
att en nation skulle fylla år. Med alla
diskussioner i världen är det väldigt
viktigt att fundera på det som vi har
uppnått och hur det blir med de avtalen vidare.
Vilka är projektgruppens förväntningar och målsättningar?
– Vi hoppas att folk är glada och kan
fira de här dagarna. Vi hoppas också
att gästerna kan komma hit som är
bjudna. Sen hoppas vi förstås att
det ska vara fint väder. Under jubileumsåret har vi haft olika målsättningar, bland annat att uppmärksamma Åland via firandet. Vi vill öka
kännedomen om Åland och hur det
åländska samhället fungerar. Det
här kommer nå nyhetströskeln även
utanför Åland.
Text: Tara Bamberg
Foto: Daniel Eriksson

Torggatan 9, tel/fax 13 174.

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

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

Outlet och loppis
Alla lördagar kl. 10-15
i Domarböle, Sund.

H

OP

Butiken
för djurvänner
sedan 1988
– Välkommen!

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

TORGGATAN 12, TEL. 19 293

Hos oss hittar du bla nya varor, leksaker,
kläder och loppisprylar. Välkomna!

P ET
S

Fira Åland
100 år hela
sommaren!
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Strandgatan 6, Mariehamn
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Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts

AVLOPPSEXPERTEN
Avloppsstopp är nu ett minne blott!
Du med 3-kammarbrunn – ring
och boka årlig tömning så har du
en sak mindre att hålla reda på!

GAS till sommarpris!
STÅL:
2 kg
5 kg
11 kg

KOMPOSIT:
24,50
5 kg
10 kg
34,50

20,23,50
30,50

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

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

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

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

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

BYTE AV STÅLFLASKA
TILL KOMPOSIT INKL. GAS
5 kg
10 kg

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

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

119,129,-

Fma Holger Karlsson har bytt namn
till Avloppsexperten Åland
Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

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

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

NYA OPEL CORSA

Opel Corsa-e Elektrisk

bensin 19 390 € inkl. bilskatt 1 616,45€

från

NYA OPEL MOKKA

Opel Mokka-e

från 25 390 € inkl. bilskatt 2 435,50€

från

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

32 990 €

35 390 €

www.rundbergs.com

NYA OPEL ASTRA 5D
från 26 390 € inkl. bilskatt 2 482,55€

Astra PHEV laddhybrid

35 390 € inkl bilskatt 1030,77€

OPEL CROSSLAND X 1,2T AUT
från 24 990 € inkl. bilskatt 2704,12€

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

Just nu 4 / 2022
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Upp till

30%
RABATT

på Ekens och Elite
sängar

FINNS I LAGER!

FINNS I LAGER!

599,-

Ord. pris 699,MYNTA Utegrupp med 2 fåtöljer och bord

FINNS I LAGER!

2.749,-

1.499,-

ROSMARIN Utegrupp med matbord Ø 150 cm med snurrbricka
och ishink. Inkl. 6 st reclinerstolar. Inkl. dynor. Konstrotting.

TIMJAN Utegrupp med hörnsoffa ink.l bord

Ord. pris 2.926-

Ord. pris 1.599,-

Fler erbjudanden i butiken!
EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se
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FIXA I TRÄDGÅRDEN

Regi och text:

Marc Svahnström

MINI LASTMASKIN

VI HYR
UT DET
MESTA!

MINI DUMPER
GRÄVMASKINER
MARKVIBRATOR
LÖVBLÅS

Scenografi:

Tove Sjövall

På scenen:

Edith Holmström Jonna Nyman Jon Henriksen

GRÄSKLIPPARE
JORDFRÄS
VEDKLYV
JORDBORR
SÅMASKIN
GRÄSMATTSVÄLT
HÖGTRYCKSTVÄTT
BONINGS- & SKURMASKIN

Skilsmässofesten

ALTANSLIP
BYGGSTÄLLNINGAR
LIFTAR
ROTATIONSLASRAR
FÄRGSPRUTA
SPIKPISTOL

Uthyrning av:

VILDMARKSBAD,
BASTU
m.m.

Premiär 22.6. Förest. 26, 28, 29 juni 1, 2, 3, 5, 6, 7 juli.
Alla föreställningar kl 19.00 på Norra Esplanadgatan 5

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

TangoKungen.Gästspel från Norge 26 och 27 juli kl 19.00
med Jonas Kippersund och gitarristen Eivind Stromstad.
Biljetter: netticket.fi Tel. 0600 399499 (1€/min + Ina/msa)

www.axrent.ax I info@axrent.ax

Måla
ute!
ULTRA CLASSIC 100%
POLYAKRYLATFÄRG

Halvmatt polyakrylatfärg för
målning av obehandlade,
industriellt grundmålade träytor
utomhus. Nyanserbar i valfri
kulör.

PIKA TEHO

Matt oljehaltig akrylatfärg
för målning av träytor
utomhus.
Ohyvlad yta 4 m2/lit.
Hyvlad yta 9 m2/lit.

VINHA TÄCKLASYR

Vattenburen alkyd. förstärkt täcklasyr, speciellt
lämplig på ytor som man
önskar ändra kulören på.
Ohyvlad yta 4–6 m2/lit.
Hyvlad yta 8–10 m2/lit.

VALTTI GRUNDOLJA för träytor utomhus.

Ohyvlad yta 4–6 m2/lit.
Hyvlad yta 7–9 m2/lit.

Båtprodukter
Teak oil
750 ml

17,90

SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13
butiken@fargtapet.ax

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!
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Sommarens
härligaste resor
Vad vore en sommar utan resande? Bortom hav
och land längs sommaren. Genom Sverige till
Europa, via Estland till Balticum eller varför inte
en dagsresa till Åbo eller Helsingfors. Om du
bokar nu, hur snart skulle du vara på väg?

boka nu tallinksilja.fi/aland

KRYSSNINGAR
BILSEMESTRAR
HOTELLPAKET

Skärgårdskrog i stan
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26.6—1.7.2022
söndag
26.6.

18:00 JOMALA KYRKA
[489] Festhögmässa
Roger Syrén, celebrant, Natalie Örnkvist,
sopran, Eva-Helena Hansen, orgel (AX)

måndag 20:00 SALTVIKS KYRKA
27.6.
[490] Öppningskonsert
James D. Hicks, orgel (USA)

tisdag
28.6.

20:00 LEMLANDS KYRKA
[491] ”Den romantiska orgeln”
Maurice Clerc, orgel (F)

onsdag
29.6.

12:00 MARIEHAMNS KYRKA
[492] Lunchkonsert (videokamera)
Marko Hakanpää, orgel (FIN)

20:00 SUNDS KYRKA
[493] Orgelkonsert
Henryk Gwardak, orgel (AX)

torsdag
30.6.

20:00 FINSTRÖMS KYRKA
[494] Kammarkonsert
The Baltic Opera String Quartet (PL)
Piotr Rojek, orgel (PL)

fredag

12:00 MARIEHAMNS KYRKA

1.7.

[495] Lunchkonsert (videokamera)
Piotr Rojek, orgel (PL)

20:00 JOMALA KYRKA
[496] Avslutningskonsert
Therese Karlsson, sopran (AX)
Markus Malmgren, orgel (FIN)

Programblad 20-25€ vid dörren. Programbok gratis.
Endast kontant betalning. Info tel. 0457-344 1567
festival@aland.net

www.alfest.org

Populära

SKÄRG
nu också i stan

2019 slog Timo och Hanna Vetriö upp portarna till sitt
sommarkafé på Vårdö. I slutet av april öppnade de en ny
restaurang i gamla Odd Fellow-huset i stan.
– Vi ska utveckla Kallas tillsammans med personalen,
säger Timo Vetriö.
Text: Tara Bamberg Foto: Daniel Eriksson

N

är Kallas öppnade sommaren 2019 höll man öppet i
fem veckor. Fastigheten på
Sandö hette sedan tidigare
Kallas och Timo och Hanna
Vetriö valde att behålla namnet. Tidigare hade sommarkafé drivits i lokalen.

Kaffet hade kokats inne i ladugården
och kök fanns inte.
– Den första sommaren hade vi öppet i fem veckor och märkte att folk
faktiskt hittade hit och ville sitta i trädgården. Vi har en fantastisk trädgård,
säger Timo Vetriö.

Skärgårdskrog i stan
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Timo och Hanna
Vetriö ser många
möjligheter för Kal�las Stadskrog. Det
här blir fjärde sommaren som Kallas
verksamhet håller
i gång – och den
första med två restauranger.

GÅRDSKROGEN
En diskmaskin införskaffades och en
bättre kaffekokare inhandlades.
– Vi tyckte det var roligt så sen började
vi planera.
När besökarna började efterfråga varm
mat i form av lunch insåg paret att det var
dags att bygga ett kök, och på den vägen är
det. Trots bristen på turister förra sommaren är Timo Vetriö ändå nöjd.
– Det var succé! Folk hittade hit och satt
ute i trädgården och åt.

Satsar på personalen

När paret fick förfrågan att ta över restaurangverksamheten i Odd Fellow-huset
insåg de att det var en bra möjlighet för
att ha öppet året runt. Det gav även förutsättningar för att bättre kunna ta hand
om personalen.

– Vi anser att när man har hittat bra
personal ska man sköta om dem och erbjuda jobb året runt.
För tillfället har de två restaurangerna
sex kockar samt serveringspersonal vid
behov. Plus Fem är fast anställda och resten är inhoppare. Den nya restaurangen
Kallas Stadskrog lagar mat till Odd Fellow orden några kvällar i veckan. Samtidigt har man öppet i andra delen av
huset.
– Vi slog upp portarna till restaurangen
efter påsk och körde först lunch. Nu kör vi
också middag och har öppet från halv elva
till tio på kvällen från måndag till lördag.

Fisk i fokus

På Kallas meny är det fisk som dominerar
vilket är ett av Timo Vetriös stora intressen.

– Vi tycker om fisk. Jag har studerat och
jobbat inom fiske hela mitt liv.
Varje dag erbjuder köket dagens fisk, kött
samt vegetariska samt asiatiska rätter. Man
planerar även lite temakvällar under sommaren.
– På Vårdö har vi kört tiorätters middag
med svenska kockar. Vi kommer också ha
lite gästspel.
Om man frågar honom är det dagens
fångst på planka man ska satsa på om
man äter på Kallas för första gången.
– Folk verkar tycka om den rätten.Vi
har haft sikfiléer, gösfiléer och abborrfiléer. I mån och möjlighet om vi får tag på
åländsk fisk kör vi det året om.

Fortsätter utveckla

Under sommaren planerar Timo och

Hanna Vetriö att öppna uteserveringen,
men i vilken utsträckning det blir är ännu
inte helt klart.
– Så snart det blir väder kan vi öppna
den.
Förväntningarna inför säsongen är
först och främst att fortsätta utveckla
restaurangen tillsammans med personalen.
– Vi vill hitta en balans och att det löper på. Det finns alla möjligheter. Folk har
tyckt om oss på luncher och på kvällar.
Att utveckla mat- och dryckessortimentet är en ambition som Timo Vetriö
ser fram emot att förverkliga tillsammans
med sitt team.
– Vi gör det tillsammans. Vi har riktigt
bra personal och initiativrikt gäng.
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3 MAGISKA SÅSER
– Som lyfter fisken till nya höjder

Pocherad torskrygg, stekt abborrfilé, sjötunga ... och en flaska vit bourgogne – underbart gott och elegant! Men ingen fisk klarar
sig på egen hand. Såsen kanske till och med är viktigare än själva fisken många gånger? Kanske inte riktigt, men den är i alla
fall minst lika viktig, och en vällagad sås lyfter dina rätter till en ny nivå.
Text, recept och foto: Staffan Lund

Buerre blanc Grundrecept: Johan Jureskog
Härligt smörig klassiker med hög syra. Buerre blanc är en
grundsås i det franska köket och går att variera mycket med små
medel. En favorit är att koka ner skaldjursfond tillsammans med
schalottenlöken.
Ingredienser
2 schalottenlökar
2 msk vitvinsvinäger
1 dl vitt vin
0,5 dl grädde
200 gram smör
1 msk citronsaft
salt och vitpeppar
Gör så här
Ta fram smöret och skär i mindre bitar.
Finhacka schalottenlökarna.
Blanda löken med vinäger och vitt vin i en kastrull och koka ihop till
ungefär hälften.
I med grädden och koka lite till.
Dra ner värmen till medelvärme.
Klicka i smör som du vispar in i såsen under kraftig vispning,
då reder sig smöret till en fin och slät smörsås.
Ta av från värmen och smaka av med salt och vitpeppar samt
citronsaft.

Sandefjordssås
Kanske den enklaste såsen av alla? En krämig och härlig sås som
kan varieras mycket med olika örter, rom eller varför inte tomat?
Ingredienser
1 dl vispgrädde
1 dl crème fraiche
100 gram smör, rumsvarmt, tärnat
1 tsk citronsaft
salt
2 msk gräslök
Gör så här
Koka upp grädden i en kastrull på medelhög värme. Rör i crème
fraiche och låt koka några minuter.
Sänk värmen och tillsätt lite smör i taget, såsen får inte koka igen,
då kan den skära sig. Smaka av med citronsaft och salt.
Hacka gräslök och blanda ner i såsen om du vill.

Vitvinssås

Grundrecept: Tommy Myllymäki

Nyckeln i den här såsen är att få till bra knäck i grädden. Den ska
koka länge, nästan så att den blir karamelliserad. Vänd ner lite
vispad grädde precis före servering för en luftig och god sås. Vänd
ner forell- eller gäddrom för ännu lyxigare känsla.
Ingredienser
cirka 3 skivade schalottenlökkar
en kvist timjan
eventuellt en bit skivad fänkål och skivad palsternacka (behövs ej)
smör till stekning
3 dl vitt vin med fin syra
4 dl fiskfond (helst hemkokt)
4 dl vispgrädde för kokning
1 dl vispad grädde för montering
1,5 tsk maizena + 1,5 tsk vatten
2 msk smör
2 msk crème fraiche
salt

Fortsättning på nästa sida
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Fortsättning från
föregående sida
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❃❃❃❃❃
Ett mysigt,
gammeldags café
med hembakt
kaffebröd och
lättare luncher.
Allt från LCHF;
sockerfritt och
allergivänlig mat
hittar du hos oss!

Gör så här
Fräs lök och timjan (även fånkål
och palsternacka om du använder
det) i smör i en kastrull på låg
värme utan att de får färg.
Tillsätt vin och koka upp. Koka tills
cirka 1,5 dl återstår.
Häll på fond och reducera tills 2 dl
återstår.
Koka 4 dl grädde i en separat
kastrull tills 2 dl återstår. Vispa ner
grädden i vitvinskoket. Sila av.
Red av med 1 1/2 tsk maizena
blandat med 1 1/2 tsk vatten.
Koka upp.
Mixa i smör och crème fraiche med
en stavmixer.
Smaka av med salt.
Vid servering, vispa grädde och
vänd ner i såsen.

18.6
Vladimir
Shafranov
Trio Jazz

10-11.6
Who Cares!
17.6
Rock´n´Roll
Outlaw

❃❃❃❃❃
Öppet:

Mån–fre 10–17
Lör 10–16

Liveband i juni

25.6
Haje & Lasse

❃❃❃❃❃

FÖRRÄTT
Krämig laxsoppa med vitlöksbröd,
(G), L, MSC.
(Även som varmrätt) ..... 10,90 / (15,90

VARMRÄTT
Grillad oxfilé med cognacspepparsås,
baconbönmix och råstekt vitlökspotatis
G, L, FI ........................................... 34,90

Tomat och basilikasoppa toppad med
örtcrème och krutong, (G), L, V.
(Även som varmrätt) .... 10,90 / (15,90)

Smörstekt åländsk abborrfilé, hummersås,
palsternacksschips, dillslungad nypotatis,
G, L, AX ......................................... 32,90

Marinans toast med kallrökt lax och räkor
smaksatt med pepparrot
(G), L, MSC ................................... 13,90

Rimma fisken, exempelvis
torskrygg, i en lag med tre procent
salt (30 gram salt per en liter
vatten), i åtta timmar.
Torka av och linda i plastfilm och
fixera formen på fisken som du vill
ha den.
Baka sedan i sous vide eller ugn
med vattenbad i 37 grader under
fyra timmar.
Nu är fisken fast och fin och vackert
skimrande.
När fisken ska serveras värmer du
försiktigt upp den i en stekpanna.

29.6
Conny Henrix

Sommarmeny

Blinier med sikrom, smetana och rödlök,
G, L ................................................ 14,90

Så gör du för att få
till en perfekt tillagad
och formad fiskbit

❃❃❃❃❃

VARMRÄTT
Clubbens burgare på högrev med ost, bacon
och chiphotlebearnaise med mixad sallad på
sidan med saltgurka och pommes frites
(G), L, AX ...................................... 18,90
Marinans schnitzel med citron, aromsmör
och råstekt potatis, (G), L, FI
*Kan fås glutenfri ........................... 20,90

DESSERT
Choklad duo moussebakelse, G .........6,90
Baileys parfait med limemarinerade bär,
mynta, G, L .................................... 12,90
Glass med kolasås och bär, G, L,
1 eller 2 bollar .................. 6,90

/ 10,90

Veganskt sorbet med marinerade bär, mynta,
G, L, V, 1 eller 2 bollar ..... 6,90 / 10,90
Flera rätter finns på vår hemsida
www.clubmarin.ax

Grillbiff med rödvinssås, vitlökssmör och
råstekt potatis, G, L, FI................... 26,90
Boka bord på info@delicatessen.ax
eller tel. 23 077

Dags för
gifflar?

Östra hamnen • Öppet t.o.m. 19.6:
mån–tors 10.30–21, fre 10.30–21 (fre med band till 24)
lör 14–22 (lör med band till 24) sön 14-21
Efter 19.6: se www.clubmarin.ax

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

Finns i din butik!
restaurang

vid St1-macken

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

ÖPPET HELA ÅRET!
t.o.m. 19.6.2022: måndag–torsdag 9–18,
fredag 9–21, lördag 11–21, söndag 12–18.
Från 20.6.2022: måndag-fredag 9-21,
lördag 11-21 och söndag 11-18
Midsommarafton 11-19, midsommardagen 12-18
Vi serverar dagens, à la 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

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

Trädgårdstider

Hos oss finns både

bilverkstad och däckverkstad,
dessutom biltvätt, flytgas,
biltillbehör och café!
Välkommen in!

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL. 20!
Tel. 41 210 l www.godbyservice.ax
MÅ–FR 07–20 l LÖ 09–20 l SÖ 10–20

Godby
Service

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

Impregnerade trästolpar från Fyrås
Dimensioner från 5 x 150 cm till 10 x 400 cm.
Pris från

4,20/st

Kompostgaller
695 x 890 mm,
450 liter

19,90/st

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING
av motorer och
reservdelar

Marktäckningsduk pris från 20,90

BÅTVÅRD

för de flesta behov
finns hos oss!

Trumkompost
från

499,-

Fiberduk
pris från

4,90

BEVATTNINGSMATERIAL
– vi har det mesta
inom bevattning

Vardagar 8–17, lördagar 10–13

Öppet
mån–fre
08.00–17.00

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

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

Projekt på gång?
Vi har virket!

Välkomna till oss i Önningeby!
Nu även lördagsöppet 9–13
Försäljning i Önningeby, tel. 329 555
wood@skogsindustrier.ax
Vard 8–17, lördag 9–13 • Välkommen!

Besök vår nya hemsida på www.skogsindustrier.ax
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PIZZA, SPORTS
AND GAMES

Hur har du det?
Kortvarigt samtalsstöd online,
kostnadsfritt, konfidentiellt,
anonymt. Ingen remiss behövs.
Boka en individuell tid, partid eller
familjetid med en professionell
krismedarbetare vid Digitala
Kriscenter Valo online.
Stöd kan behövas vid
parförhållande- eller familjeproblem,
stress och oro i vardagen
och andra svåra livssituationer mm.

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

WWW.PIZZA.AX
Hamngatan 7, Hotell Adlon, tel. +358-(0)18-12 345

PRENUMERERA PÅ ÅLANDSTIDNINGEN!

Följ med vad som händer på Åland i sommar!
ÅLAND 100 ❙ Rockoff ❙ Matsida ❙ Åland granskar ❙ Lördagsporträtt ❙ och mycket annat

Ja tack!

Papper + digitalt

Kan sändas
ofrankerat
inom Norden.
Adressaten
betalar portot.

❏ 3 månader för endast 69,90 (103,-)
fr.o.m.______/_____2022

❏ 4 månader för endast 89,90 (134,-)
fr.o.m.______/_____2022

❏ 5 månader för endast 109,90 (163,-)
fr.o.m.______/_____2022

I prenumerationen ingår papperstidningen 6 dagar i veckan, tillgång till hela tidningen digitalt och den digitala söndagsutgåvan.

Digitalt
❏ 3 månader för endast 47,70 (52,-)
fr.o.m._____/_____2022

Hela tidningen digitalt 6 dagar i veckan via dator, surfplatta
eller mobil. På söndag även den digitala söndagsutgåvan.
TEXTA TYDLIGT!
Namn .................................................................................................
Adress ................................................................................................
Postadress..........................................................................................

Som prenumerant på Ålandstidningen får du relevant lokaljournalistik med
läsaren i fokus – varje dag, hela sommaren. Ta del av aktuella samhällsfrågor, lokala reportage, spännande intervjuer och allt annat viktigt som
händer på Åland. Om du inte redan är prenumerant så hoppas vi att det
här sommarerbjudandet kan locka dig att läsa oss. Glad sommar!

E-post............................................. Tel. .............................................
Du kan även teckna din prenumeration via prenumeration@
alandstidningen.ax eller kontakta kundtjänst, tel. 26 026.
Erbjudandet gäller nya prenumeranter på Åland till 30.6.2022.
Ifylld blankett innebär samtycke till ÅT:s personuppgiftspolicy
(se alandstidningen.ax eller tel. 26 026)

SVARSFÖRSÄNDELSE
AVTAL 22100/70
22 103 MARIEHAMN
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Åland’s #1
in shopping

Vinn upp till 15 000 €!
Paf skänker 1 € per lott till välgörande ändamål för unga på Åland.

WELCOME!

FIVE MINUTES BY CAR FROM CITY CENTER
MON-FRI 10-20 | SAT 10-17 | SUN 11-16
Free parking – Free car charging – Free WiFi

www.paf.ax

www.maxinge.ax

OBS! Denna lott är speciellt framtagen för Ålands 100-års jubileum och säljs i begränsad upplaga.

Tvätthinkar till
specialpris!
Standard hink

9

90

(spara 20€)

NYHET!
Tershine Amplify - Wet
Coat
Världens första (?!) keramiska wet coat som är
100% biologiskt nedbrytbar!

Sonax Xtreme
Fälgrengöring
750 ml
Ord.pris 19,90

9

90

Enkel att använda och
ger fantastisk avrinning,
glans och skydd!

17

Premium hink

19

90

(spara 20€)

90

Oscillerande Polermaskin
Carwise 710W. Ord.pris 120,30

89

00

Kylboxar
från

59

00

Deluxe hink

2990
(spara 20€)

Vikingagränd 11, tel. 018-28848. Öppet: mån–fre 8:30–18, lör 10–15
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Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

Fler evenemang på www.aland.com

JUNI

torsdag 9

lördag 11

KULTUR / MUSIK

BARN / UNGA / SPORT

fredag 3

Firandet av Ålands självstyrelse:
100-årskalaset Åland fyller 100 och
det ska vi förstås fira både egensinnigt och ordentligt i dagarna fyra,
9-12 juni. Se Aland100.ax

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

BARN / UNGA / KULTUR

KULTUR / MUSIK

SPORT

Trollingträff Åland 2022
Tävlingscentrum vid Käringsund
Resort & Conference. Se
Trollingtraff.ax för mer info.
KULTUR / MAT

Grön helg i Smakbyn
Goda smaker baserade på vad
naturen ger. Se Smakbyn.ax
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Sandra & Tony i Arken
Garden Kl. 21.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 23.

lördag 4
SPORT

Trollingträff Åland 2022
Tävlingscentrum vid Käringsund
Resort & Conference. Se
Trollingtraff.ax för mer info.
KULTUR / MAT

Grön helg i Smakbyn
Goda smaker baserade på vad
naturen ger. Se Smakbyn.ax
KROG / NÖJE / MUSIK

Åland 100 - fira med oss! Torsdag
9 juni 2022 Officiellt program med
uppvaktningar och celebra besök,
musik, teater, barnaktiviteter och
underhållning. Hela programmet på
Aland100.ax

Firandet av Ålands självstyrelse:
100-årskalaset Åland fyller 100 och
det ska vi förstås fira både egensinnigt och ordentligt i dagarna fyra,
9-12 juni. Se Aland100.ax

FRIMÄRKSUTGIVNING:

Barnteater: Kollorna & Plättjuven
i Stadshuset. Fredag 10.6 kl 15 och
kl 19. Lördag 11.6 kl 12 och kl 15.
Söndag 12.6 kl 12 och kl 15.

Frimärkshäftet Åland Contemporary
och miniatyrarket Ålands självstyrelse 100 år. Utgivning, signering,
handstämpling och tävling i Ålands
kulturhistoriska museum kl. 12-15.
KONST

Självstyrelsedagsfirande i Önningebymuseet Fri entré. Kl. 11-16.
KONST / KULTUR

Vernissage: Fotoutställning Naturens
Poesi med Sanna Hillberg och Camilla
Sipponen I Kökar hembygdsmuseum
kl. 15-18.
KULTUR / MUSIK

Självstyrelsedagen på Jan Karlsgården Festtal, uppträdanden, kaffe
och Ålandspannkaka. Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Tuva & Gustav i Arken
Garden Kl. 21.

fredag 10
KULTUR / MUSIK

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Sandra & Tony i Arken
Garden Kl. 21.

BARN / UNGA / KULTUR

DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb
Kl. 23.

söndag 5
SPORT

Ligafotboll: Åland United vs- HJK
Ligafotboll i damligan på Wiklöf
Holding arena. Se Alandunited.ax.
Kl. 18.

måndag 6
KULTUR / TEATER

Dramavandring i GE-villans trädgård
En berättelse om den åländska
sjöfarten och Gustaf Erikson i GEvillans trädgård, på trappan till huset
och på Teater GårdEns scen. Kl. 19.

onsdag 8
KULTUR / SPORT

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

Vernissage: Önningebymuseets sommarsalong ”Frihet” Jurybedömd
sommarsalong. Kl. 19.

MARKNAD / LOPPIS / ÖVRIGT

ÅLAND 100 - Fira med oss! Lördag
11 juni 2022 Musik, barnaktiviteter, Sloydfest och underhållning
runt Åland. Hela programmet på
Aland100.ax.
BARN / UNGA / KULTUR

Åland 100 - fira med oss! Fredag
10 juni 2022 Musik, barnaktiviteter
och underhållning runt Åland. Hela
programmet på Aland100.ax.
BARN / UNGA / TEATER

Bonde-dag på Norrgården
En dag fylld av djur- och
gårdsupplevelser kl. 9-15. Se
Norrgarden.ax
KULTUR / WORKSHOP

Åland 100: SLOYDFEST i Sjökvarteret
Hantverksfestival. Se olika tekinker,
prova på, handla lokalt hantverk. Kl.
12-19.

Opera: Djävulsdansen i Skarpans
Nyskrivet verk om den vackra
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie
Asplund) och hennes dans med
en stilig rysk officer på en bal där
orkestern inte förmår sluta spela. På
Alandica kl. 19.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Timmy i Arken Nattklubb Kl. 23.

ÅLAND 100 – Kreativ Runda
Konstnärer, konsthantverkare,
formgivare och andra kreatörer
öppnar sina arbetsrum för
allmänheten. Se Konsthantverk.ax.
Kl. 11-17.

Öppet hus: Föreningen BelCanto
Musikprogram för barn och vuxna.
Kl. 11-15

Säsongsöppning och sommarutställningens vernissagefest i Mariehamnsmuseet Vernissagefest i äkta
20-talsstil med servering och musikprogram av orkestern Red Beans &
Rice som bjuder upp till dans. Gratis
inträde! Kl. 18.
DANS / MUSIK

Opera: Djävulsdansen i Skarpans
Nyskrivet verk om den vackra
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie
Asplund) och hennes dans med
en stilig rysk officer på en bal där
orkestern inte förmår sluta spela. På
Alandica kl. 19.

måndag 13
Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Tuva & Gustav i Arken
Garden Kl. 21.
DANS / KROG / NÖJE

GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Visning i Ålands konstmuseum: In
Your Face Museiguiderna ger visningar måndagar kl. 13 och 15. Max
30 min, språk enligt deltagare.

Dj Timmy i Arken Nattklubb
Kl. 23.

tisdag 14

KULTUR / MUSIK

BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

onsdag 15

Firandet av Ålands självstyrelse:
100-årskalaset Åland fyller 100 och
det ska vi förstås fira både egensinnigt och ordentligt i dagarna fyra,
9-12 juni. Se Aland100.ax

BARN / UNGA / SPORT

BARN / UNGA / KULTUR

GUIDNING / RUNDTUR

Åland 100 - fira med oss! Söndag 12
juni 2022 Jubileumsgudstjänster,
kreativ runda och underhållning
runt Åland. Hela programmet på
Aland100.ax.

Allmän guidning om Åland i Kulturhistoriska museet Hur blev Åland
Åland? Varför blev Åland demilitariserad? Hur blev vi ett självstyrelse? Kl. 13 svenska, kl. 15 finska
eller engelska.

BARN / UNGA / TEATER

KULTUR / MAT

Barnteater: Kollorna & Plättjuven
i Stadshuset. Fredag 10.6 kl 15 och
kl 19. Lördag 11.6 kl 12 och kl 15.
Söndag 12.6 kl 12 och kl 15.

BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

fredag 17
GUIDNING / RUNDTUR

Guidad tur i Ålands lagting
Bland annat om självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund, nutid
och framtid. Även filmvisning. Kl. 10.
MARKNAD / LOPPIS

Kvällsloppis på Torget i Mariehamn
Kl. 17-20.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Jonas
Ericsson på Park Kl. 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Tilde & Calle i Arken
Garden Kl. 23.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Jimi i Arken Nattklubb Kl. 23.

lördag 18

Trubadurunderhållning med Malin
Artz på Park Kl. 21.

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

Trubadurerna Tuva & Gustav i Arken
Garden Kl. 21.

KONST / KULTUR

BARN / UNGA / SPORT

Holkbyggardag: 100 holkar för Åland
100! Ålands Jakt- och Fiskemuseum
firar Åland 100 med holkbygge på
gården och gratis inträde till museet.
Kl. 10-17.

KROG / NÖJE / MUSIK

torsdag 16

KROG / NÖJE / MUSIK

BARN / UNGA / SPORT

Trubadurunderhållning med Malin
Artz på Park Kl. 21.

Familjedag på Norrgården
Under en familjedag får man hälsa
på gårdens djur. Man får klappa,
mata, borsta och göra annat
gårdspyssel. Se Norrgarden.ax

KULTUR / MUSIK

BARN / UNGA / KULTUR

KROG / NÖJE / MUSIK

BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

Opera: Djävulsdansen i Skarpans
Nyskrivet verk om den vackra
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie
Asplund) och hennes dans med
en stilig rysk officer på en bal där
orkestern inte förmår sluta spela. På
Alandica kl. 19.

BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT

söndag 12

Opera: Djävulsdansen i Skarpans
Nyskrivet verk om den vackra
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie
Asplund) och hennes dans med
en stilig rysk officer på en bal där
orkestern inte förmår sluta spela. På
Alandica kl. 14.

DANS / MUSIK

Premium Pop-Up med Sensa Vintage
Försäljning av second-hand
märkeskläder i Pilates Plus Studio
på Strandgatan 16 lördag kl. 11-17,
söndag kl. 12-16.

BARN / UNGA / MUSIK

Barnteater: Kollorna & Plättjuven i
Stadshuset. Fredag 10.6 kl 15 och
kl 19. Lördag 11.6 kl 12 och kl 15.
Söndag 12.6 kl 12 och kl 15.

DANS / MUSIK

MARKNAD / LOPPIS / ÖVRIGT

Premium Pop-Up med Sensa Vintage
Försäljning av second-hand
märkeskläder i Pilates Plus Studio
på Strandgatan 16 lördag kl. 11-17,
söndag kl. 12-16.

DANS / MUSIK

Firandet av Ålands självstyrelse:
100-årskalaset Åland fyller 100 och
det ska vi förstås fira både egensinnigt och ordentligt i dagarna fyra,
9-12 juni. Se Aland100.ax

Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 21.

BARN / UNGA / TEATER

Evenemang
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Alandia Cup 2022 Fotbollsturnering
för juniorer födda 2010 och 2011.
Se Alandiacup.com.

Kultur och hantverk i Mormors trädgård Ukrainsk afton. I trädgården
kan du titta, lyssna, prata, pröva
och fika. Se Abfaland.ax. Kl. 18-20.

BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.
SPORT

Discogolftävling i Badhusparken
i Mariehamn Lions Discgolfpark
firar 40-årsjubileum. Tävling kl. 13.
Se Lions Club Åland Culinaria på
Facebook.
DANS / MUSIK

Opera: Djävulsdansen i Skarpans
Nyskrivet verk om den vackra
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie
Asplund) och hennes dans med
en stilig rysk officer på en bal där
orkestern inte förmår sluta spela. På
Alandica kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Jonas
Ericsson på Park Kl. 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Carola & Tony i Arken
Garden Kl. 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

TSÖE - The Siewert Öholm Experience i Käringsund Dans och musik
med TSÖE - The Siewert Öholm
Experience. Kl. 21.30-01.30.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Jimi i Arken Nattklubb Kl. 23.

Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag
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Evenemang

söndag 19
BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

måndag 20
BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.
BARN / UNGA / MUSIK

Sommarkurs: Sång och Musikkurs för
barn 6-11 år Under ledning av Elina
Granlund och Majken Karlström. Se
BelCanto.ax

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

fredag 24
Midsommarfirande på Åland
Se lokaltidningarna för närmare info.

Allmän guidning om Åland i Kulturhistoriska museet Hur blev Åland
Åland? Varför blev Åland demilitariserad? Hur blev vi ett självstyrelse? Kl. 13 svenska, kl. 15 finska
eller engelska.

MARKNAD / LOPPIS

TEATER

BARN / UNGA / KULTUR

MAT

Teater Ofelia: William Shakespeares
”Som ni vill ha det” Komedi i två
akter i översättning, bearbetning
och regi av Nicklas Lantz utomhus
på Lilla holmen. Kl. 19 (2.7 kl. 13).

Midsommarbuffé i Käringsund
Kl. 16-19.

TEATER

Kvällsloppis på Torget i Mariehamn
Kl. 17-20.

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubaduren Philip Järvenpää i Arken
Garden Kl. 21.
DANS / KROG / NÖJE

tisdag 21
BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.
BARN / UNGA / MUSIK

Sommarkurs: Sång och Musikkurs för
barn 6-11 år Under ledning av Elina
Granlund och Majken Karlström. Se
BelCanto.ax

GUIDNING / RUNDTUR
/ UTFÄRD / UTFLYKT

lördag 25

Båtutflykt till Sälskär i Hammarland
Båttur till Sälskärs fyrplats på
onsdagar, ta med egen picknick.
Avgång Skarpnåtö brygga i
Hammarland kl 17, från Hällö
brygga i Geta kl 17.20. Retur cirka kl
22.00 (4,5-5 tim). Bokning tel. +358
400 229149.

MAT

Midsommarbuffé i Käringsund
Kl. 16-19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubaduren Philip Järvenpää i Arken
Garden Kl. 21.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 23.

söndag 26
MUSIK

BARN / UNGA / MUSIK

Ålands XLVI Orgelfestival: Festhögmässa i Jomala kyrka Stefan Äng,
celebrant, Natalie Örnkvist, sopran
och Eva-Helena Hansen, orgel. Kl.
18.

Sommarkurs: Sång och Musikkurs för
barn 6-11 år Under ledning av Elina
Granlund och Majken Karlström. Se
BelCanto.ax

måndag 27

GUIDNING / RUNDTUR

GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Allmän guidning om Åland i Kulturhistoriska museet Hur blev Åland
Åland? Varför blev Åland demilitariserad? Hur blev vi ett självstyrelse? Kl. 13 svenska, kl. 15 finska
eller engelska.

Visning i Ålands konstmuseum: In
Your Face Museiguiderna ger visningar måndagar kl. 13 och 15. Max
30 min, språk enligt deltagare.

KULTUR / MAT

Kultur och hantverk i Mormors trädgård Åländsk afton. I trädgården kan
du titta, lyssna, prata, pröva och fika.
Se Abfaland.ax. Kl 18.30-20.30.

Skilsmässofesten på Teater Gården
Det åländska nattlivet, till lands och
ombord på kryssningsfartygen, är
spelplatsen för Marc Svahnströms
nyskrivna komedi. Se Teater Gården
på Facebook.

SPORT

MUSIK

Ligafotboll: IFK Mariehamn vs. HJK
Se Ifkfotboll.ax. Wiklöf Holding
Arena kl. 19.

Ålands XLVI Orgelfestival: Öppningskonsert i Geta kyrka James D.
Hicks, orgel (USA). Kl. 20.

onsdag 22

torsdag 23
BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022
Fotbollsturnering för juniorer födda
2010 och 2011. Se Alandiacup.com.
TEATER

Skilsmässofesten på Teater Gården
Det åländska nattlivet, till lands och
ombord på kryssningsfartygen, är
spelplatsen för Marc Svahnströms
nyskrivna komedi. Se Teater Gården
på Facebook.

Skilsmässofesten på Teater Gården
Det åländska nattlivet, till lands och
ombord på kryssningsfartygen, är
spelplatsen för Marc Svahnströms
nyskrivna komedi. Se Teater Gården
på Facebook.

Dj Simolin i Arken Nattklubb
Kl. 23.

GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Visning i Ålands konstmuseum: In
Your Face Museiguiderna ger visningar måndagar kl. 13 och 15. Max
30 min, språk enligt deltagare.

GUIDNING / RUNDTUR

KULTUR / SPORT

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

Kultur och hantverk i Mormors trädgård Italiensk afton. I trädgården kan
du titta, lyssna, prata, pröva och
fika. Se Abfaland.ax. Kl. 18-20.
MUSIK

Ålands XLVI Orgelfestival: Ålandskonsert i Saltviks kyrka Ålandskonsert
med Natalie Örnkvist, sopran och
Henryk Gwardak, orgel. Kl. 20.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Johanna
& Emil på Park Kl. 21.

TEATER

tisdag 28
MUSIK

Ålands XLVI Orgelfestival: Den romantiska orgeln - konsert i Lemlands
kyrka Med Maurice Clerc. Kl. 20.

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Sandra & Tony i Arken
Garden Kl. 21.

MUSIK

Ålands XLVI Orgelfestival: Lunchkonsert i Mariehamns kyrka Marko
Hakanpää, orgel. Kl. 12.

fredag 1
KULTUR / MUSIK

torsdag 30
KULTUR / MAT

Öppet hus med kaffeservering på
Övernässtugan Sommarcafé med
hembakt och gårdsmuseum i en
av Mariehamns äldsta byggnader
längst söderut på Parkgatan. Kl.
12-15.
TEATER

Teater Ofelia: William Shakespeares
”Som ni vill ha det” Komedi i två
akter i översättning, bearbetning
och regi av Nicklas Lantz utomhus
på Lilla holmen. Kl. 19 (2.7 kl. 13).
TEATER

Skilsmässofesten på Teater Gården
Det åländska nattlivet, till lands och
ombord på kryssningsfartygen, är
spelplatsen för Marc Svahnströms
nyskrivna komedi. Se Teater Gården
på Facebook.

Trubadurunderhållning med Johanna
& Emil på Park Kl. 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Sandra & Tony i Arken
Garden Kl. 21.

Fler evenemang på www.aland.com

TEATER

Skilsmässofesten på Teater Gården
Det åländska nattlivet, till lands och
ombord på kryssningsfartygen, är
spelplatsen för Marc Svahnströms
nyskrivna komedi. Se Teater Gården
på Facebook.

Franciskusfesten på Kökar 2022
Ekumeniska samtal, föreläsningar,
teater, musik och poesi. Se
Franciskusfesten på Kökar på
Facebook för mer info.

MUSIK

GUIDNING / RUNDTUR

Rockabillykväll i Käringsund
Middag och musikunderhållning i
äkta rockabillystil. Kl. 18-01.30.

Guidad tur i Ålands lagting
Bland annat om självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund, nutid
och framtid. Även filmvisning. Kl. 10.
MARKNAD / LOPPIS

Kvällsloppis på Torget i Mariehamn
Kl. 17-20.
MUSIK

Ålands XLVI Orgelfestival: Lunchkonsert i Mariehamns kyrka Piotr Rojek,
orgel. Kl. 12.
TEATER

Teater Ofelia: William Shakespeares
”Som ni vill ha det” Komedi i två
akter i översättning, bearbetning
och regi av Nicklas Lantz utomhus
på Lilla holmen. Kl. 19 (2.7 kl. 13).
KONST

Vernissage: Konstutställning Fyra
temperament i Galleri NIPÅ Verk aV
Anette Gustafsson måleri, Johan
Karlsson järnskulptur, Jonas Wilén
måleri, Olivia Sarling konstsmide. Kl.
17.30-19.30.
BARN / UNGA / TEATER

Sommarteater: Den som inget har,
kvällsföreställning Ett drama i en akt
om torparsonen Amos vid Brandkårshuset i Degerby. Rek. ålder 10
år. Kl. 19.
MUSIK

Ålands XLVI Orgelfestival:
Avslutningskonsert i Jomala kyrka
Therese Karlsson, sopran och
Markus Malmgren, orgel. Kl. 20.

Avslutningskonsert med deltagare
från Katrina stråkkurs i Finströms
kyrka kl. 15.
KROG / NÖJE / MAT

BARN / UNGA / TEATER

Sommarteater: Den som inget har,
kvällsföreställning Ett drama i en akt
om torparsonen Amos vid Brandkårshuset i Degerby. Rek. ålder 10
år. Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Johanna
& Emil på Park Kl. 21.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Cesar i Arken Nattklubb Kl. 23.

söndag 3
KULTUR / MUSIK

Franciskusfesten på Kökar 2022
Ekumeniska samtal, föreläsningar,
teater, musik och poesi. Se
Franciskusfesten på Kökar på
Facebook för mer info.
SPORT

Käringsundsloppet på cykel
Drygt 170 km kombinerat linje- och
tempolopp eller 11, 31 eller 110 km
motion på vanlig eller elcykel. Se
Karingsundsloppet.ax
KONST / KULTUR

KROG / NÖJE / MUSIK

Vernissage: Lotta Jansdotter i
GALLERIET En värld av inspiration
i utställningen med formgivaren,
konstnären och författaren Lotta
Jansdotter. Kl. 11-15.

Trubadurunderhållning med Johanna
& Emil på Park Kl. 21.

BARN / UNGA / TEATER

Dj Cesar i Arken Nattklubb Kl. 23.

Sommarteater: Den som inget har,
matinéföreställning Ett drama i
en akt om torparsonen Amos vid
Brandkårshuset i Degerby. Rek.
ålder 10 år. Kl. 13.

lördag 2

KULTUR / MUSIK

DANS / KROG / NÖJE

KROG / NÖJE / MUSIK

onsdag 29

JULI

Just nu 4 / 2022

KULTUR / MUSIK

Franciskusfesten på Kökar 2022
Ekumeniska samtal, föreläsningar,
teater, musik och poesi. Se
Franciskusfesten på Kökar på
Facebook för mer info.
SPORT

Käringsundsloppet på cykel
Drygt 170 km kombinerat linje- och
tempolopp eller 11, 31 eller 110 km
motion på vanlig eller elcykel. Se
Karingsundsloppet.ax
TEATER

Teater Ofelia: William Shakespeares
”Som ni vill ha det” Komedi i två
akter i översättning, bearbetning
och regi av Nicklas Lantz utomhus
på Lilla holmen. Kl. 19 (2.7 kl. 13).
KULTUR / MUSIK

Musikalisk resa: SJÖFARAREN av
Zandra Lundberg En känslosam, musikalisk och visuell resa till Australien
t/r i fartyget Pommerns lastrum. Kl.
19-20.

Musikalisk resa: SJÖFARAREN av
Zandra Lundberg En känslosam, musikalisk och visuell resa till Australien
t/r i fartyget Pommerns lastrum. Kl.
19-20.
TEATER

Skilsmässofesten på Teater Gården
Det åländska nattlivet, till lands och
ombord på kryssningsfartygen, är
spelplatsen för Marc Svahnströms
nyskrivna komedi. Se Teater Gården
på Facebook.

Sevärt
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Eckerö post & tullhus
Sandmovägen 111, Eckerö.
Dagligen kl 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.

Esplanaden
Mariehamn

9 juni 2021-9 juni 2022 – Fotoklubben Obscuras utställning Åland 100 i
Mariehamn. Utomhusutställning med
fotoklubbens verk i stadens Esplanad
mellan Ålands Sjöfartsmuseum och
Sankt Görans kyrka.

Galleriet

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

1-26 juni – Konst, Hantverk, Gemenskap – ViTio, en kreativ gemenskap
med tio hantverkare med olika specialiseringsområden.
29 juni-31 juli – Lottas leklabb – en
värld av inspiration med formgivaren,
konstnären och författaren Lotta Jansdotter.

Galleri Friden

Skolsvängen 23, Lemland.
Onsdag-söndag kl. 12-18.

6 juni-12 augusti – Digital sagokonst,
prints av Robbin Norlander.
Galleriets egen konstnärsgrupp Fridskaparna visar sina alster från våren.
Konst av Julia Norlander.

Galleri Juha P.

Styrmansgatan 1, Mariehamn.
Måndag–fredag kl 10–17.
Lördag kl 10–14.
Juha Pykäläinen är på plats i galleriet
lördagar kl 12–14.

6 juni-31 augusti – AX-PLOCK med
målningar av Juha Pykäläinen.

Galleri Nipå

Storagatan 9, Mariehamn.
Tisdag-söndag kl 12-18

Maj-18 juni – Det är aldrig för sent,
digital konst av Jakob Olsen
2.7-18.8 – Fyra temperament, Anette
Gustafsson måleri, Johan Karlsson
järnskulptur, Jonas Wilén måleri, Olivia
Sarling konstsmide.

Galleri Skarpans

26.6-14.8 Alla dagar kl. 10-17
15.8-4.9 tisdag-söndag kl. 10-17.
Basutställning en unik samling föremål
som anknyter till åländskt jakt- och
fiskeliv samt om den åländska faunan.

7 maj-30 juli – Paradis, målningar av
Danelle Bergstrom.

Sommarutställning: Relations with the
sea, en dialog mellan vetenskapen och
konsten.

Kvarnbo-Kyrkvägen 48, Saltvik.
Fredag och lördag kl 12-18.
Övriga tider enligt ök.

Geta bibliotek
Getavägen 2115, Geta.
Tisdagar kl 16-20
Torsdagar kl 13-17.

April-9 juni – Amerikahus

Kökar hembygdsmuseum
Hellsö-Österbygge gamla folkskola.
Dagligen kl 11-16

9 juni–15 augusti – Naturens poesi,
fotoutställning med Sanna Hillberg och
Camilla Sipponen

Mariehamnsmuseet

Ålandsvägen 42, Mariehamn.
Tisdag-söndag kl 12-15 (stängt midsommarhelgen)

14 juni-14 augusti – Hur såg livet ut i
Mariehamn för 100 år sedan?

Mariehamns
stadsbibliotek

Strandgatan 29, Mariehamn.

24 maj-24 juni – I förändring, konst
av Gunilla G Nordlund och Marlene
Lindbäck.
28 juni-14 augusti – Fånga ljuset, akvareller av Sofie Persson.

Skeppargården Pellas
Skepparvägen 30, Lemland
Tisdag-söndag kl 11-16.00

14 juni-28 augusti – Gårdsmuseum och
kaffestuga, sommarutställning i Vindsgalleriet med foton av Niklas Eriksson.

Ålands folkhögskola
Folkhögskolevägen 41, Pålsböle
Alla dagar hela sommaren.

Art Park 2022 – Studerande vid hantverkslinjen och NYA-linjen ställer ut slutarbeten utomhus. Årets tema är Åland
100, hundra år av egensinne.
ÅLANDS JAKT OCH FISKEMUSEUM
Fiskeläge 37, Käringsund.
17.5- 23.6 tisdag-söndag kl. 10-17
(OBS: Midsommarafton 24.6 stängt)

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.
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Börja ditt fiskeäventyr på Torggatan 12!
Vi är alltid ”up to date” med det senaste.
• Rullar
• Spön
• Drag
• Nät
• Jerkbaits
• Knivar
• Fritidskläder

Ålands konstmuseum
Storagatan 1, Mariehamn.
Maj-augusti dagligen kl 10-17.

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

Specialaffär för:

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

Ålands kulturhistoriska
museum
storagatan 1, Mariehamn.
Maj-augusti dagligen kl 10-17.

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.

Ålands sjöfartsmuseum
Och Pommern
Hamngatan 2, Mariehamn.
September-maj dagligen kl 11-16.

2022-2024 – Utställningen Havsmonster.
Maj-september – Pommern – 100
dagar under segel. En besöksupplevelse som låter dig uppleva Pommerns
historier med alla sinnen.
Året om:
I basutställningen finns spännande
berättelser och fantastiska saker. Även
interaktiva stationer.
För barn: Ruby och havet.

Önningebymuseet

Jonesasgatan 3, Önningeby
Juni till augusti: tisdag-lördag kl 11-16.
September: torsdag kl 18-20,
lördag-söndag kl 11-15.

9 juni-31 augusti – Sommarsalongen
FRIHET.
Juni-september – Helmi Sjöstrands
verk.
Juni-september – den permanenta
samlingen med bland annat Ackes
snöljus.
September – Ålands konstförenings
årsutställning.

Torggatan
16, Tel.
tel.19038,
19 038
Vard.
9-17 • lör 9-15
Torggatan 15

Ålands Karamelleriet

Ålands Fotografiska Museum
och Café Lumiere

Kom via för live karamellkokning
och smakprover!
c/o Smakbyn, Slottsvägen 134, 22520

Kastelholm

ÖPPET 15.6–31.8
tis–lör kl. 11–18
Andra tider mot bokning.
De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

www.cameramuseum.com
ÅLAND
Bastövägen 7, Pålsböle.com
tel.ALLT
43OM898
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Mobil IPTV
Fast
bredband
Övervakning

Mobilt
bredband

!
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U
Hos oss hittar du allt du behöver för din digitala uppkoppling
från stugan. Bredband, TV och Övervakning.
Fast eller Mobilt bredband

Att ansluta ett fast bredband till stugan är absolut det bästa men inte alltid ett alternativ, då kan
vi erbjuda dig ett snabbt mobilt bredband. Åländsk natur är vacker, vi har täta skogar, tusentals
öar och skär, något som i vissa fall kan begränsa den mobila täckningen. I dessa fall kan du
behöva en extern antenn för att få den bästa signalstyrkan till modemet. Välkommen in till oss,
så hjälper vi dig med vilken utrustning som lämpar sig bäst hos just dig.

Mobil IPTV

Vanlig IPTV med box kräver en fast bredbandsuppkoppling men med Mobil IPTV kan du
njuta av TV i din mobil eller läsplatta, det är en perfekt lösning till stugan. Du kan
titta på TV i hängmattan, på fisketuren eller inne i stugan på din Smart TV.

Övervakning
Våra Reolink-kameror är enkla att installera och fungerar även med solpanaler om du
inte har tillgång till el. Inget WiFi behövs, enheten använder sig av 4G-mobilnät för uppkoppling.
Allt du behöver göra är att ladda ner en app, sedan har du full kontroll över din egendom.

Din lokala teleoperatör på Åland
www.alcom.ax

Just nu 4 / 2022
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

Fi xa utomhus!

Minnen
för livet ...

ESKARO

Vo im a Tä c k la s y r/
Ka n t r i U t om h usfä r g
11,7 liter

10 4 5 0
ESKARO

U t om h us la s y r
Ku u l t o C o lo r
9 liter

7 9 95
ESKARO

Ter ra s s& möbelol ja
9 liter

94

50

Här är din !
a
s
e
r
r
a
m
m
o
s
sa på
Boka din re
x/sommar
Vikingline.a

ANZA

Fa s a dr o l ler s e t

3 4 90

ANZA

Altanset
slipa/olja

2 9 90

OM

BU

D

da resor
Östersjöns mest prisvär

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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Så blir du
fluglarvernas fiende...
Vill du slippa fluglarver i ditt sopkärl kan du med
små knep åtgärda de största problemen.
• Spola ur kärlet när det är tomt.
• Spraya lite ättika runt kanten på kärlet.
• Låt avfallet rinna av ordentligt innan du lägger
det i matavfallspåsen och förslut påsen
ordentligt.
• Om du kan, ställ kärlet i skuggan så tar det
längre tid för larverna att utvecklas. Kom ihåg
att dra ut kärlet till vägen, max 5 meter från
tömningsfordonet.
• Förvara t.ex räkskal i frysen, tills det är dags
för tömning.

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

City

Arlanda

Skavsta

Stockholm

Kärltvätt kan beställas från Mise. Mer information
och avgifter hittar du på www.mise.ax eller kontakta
Mises kundtjänst på tel. 23 844

Kista

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

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

Sommar hos oss!

I vår butik hittar du allt inför sommarens fröjder samt stuglivet.
Välkommen in och låt dig inspireras!
Pantou fläkt
USB-laddningsbar/
handhållen
rosa/blå
19,-

Hängande
Infravärmare
79,70

Fläkt för
skrivbord
svart 36,50
A box of Love
Tvål och alcogel
19,90

Connecta
slinga med tillbehör
144,50

Runde Skärm,
utomhusbruk
42,50

O’logion
Retro bordfläkt
med fuktare
43,50

Polarbox 12L
Retro kylväska
Nude/cyan/blå 29,-

• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax • vardagar 8-17, lördagar 10-14 • info@harrysel.ax

Just nu 4 / 2022
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En personlig gåva
som varar för evigt

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

UR & GULD

www.wickstroms.ax TORGG. 13, TEL. 19 833

Välkommen på
förmånliga uppköp

BLI
ÄGARKUND I
S-MOBIL ELLER
PÅ WEBBEN
Ladda ner S-mobil
(www.s-mobil.fi)
och anslut dig
som ägarkund.
Du kan också läsa mer
om att vara ägarkund
och ansluta dig på
varuboden.ax.

S-market Jomala
Lövuddsvägen 1, Mariehamn

S-market Godby
Godbyvägen 1424, Godby

Enheternas öppettider
hittar du på varuboden.ax

Varuboden City
Torggatan 6, Mariehamn

