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Just nu 2 / 2022

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

TELEFON
+ 358 18 26026

ADRESS: 
Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, 
Åland.

Tidningen distribueras till 
alla åländska hushåll och finns 
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TRYCK 
Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA 
20.000 ex

GES UT AV 
Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT 
E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

”Det finns inget härligare 
än vår enligt mig. Jag  

välkomnar den med öppna 
armar genom att dra ut på 

långa springrundor på torra 
grusvägar eller genom att 

låta solen värma ansiktet på 
uteserveringar så ofta som 
möjligt. Den röda tråden 

är nog att vistas utomhus! 
Sedan klär jag mig gärna i 
vårens granna färger som 

rosa, grön och orange 
vilket är ett riktigt vårtecken 

enligt mig.”

Reporter  
Tara Bamberg 

Hur välkomnar du våren?

Medarebetare i  
detta nummer: 

Vikingline.ax 
Vikingline.fi  •  Vikingline.se

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

Stängslingstider
  

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

Pris från 4,20/st

I vårt sortiment av stäng-
selnät ingår villanät, 
galvaniserat nät, viltstängsel,

rävnät, hönsnät, fårnät och murarnät.

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

Stjärnprofi lstolpar i plast
Höjder 60 cm, 100 cm, 115 cm och 150 cm. 
Färger gul, grön och vit.

Pris från 2,-/st

Jepo hundgårdar
Pris från 

79,90/sektion NYHET
Nu har 
vi svart 

trädgårdnät!

NY BUTIK!

ÅLANDSVÄGEN 36

X
PO
SE

Jag heter Eleonore och driver butiken X-POSE på
Ålandsvägen 36. Hos mig kan Ni hitta vackra och
prisvärda kläder från bland annat Capri Collection,
accessoarer och en del heminredning. Håll utkik
efter kommande evenemang på sociala medier,

men framförallt, VÄLKOMMEN IN!

X-POSE - ÅLANDSVÄGEN 36
(Parkering bakom huset)

018-21119   ellisense@gmail.com

IngångIngång

För en vecka sedan satt jag för första gången i år ute i 
solen och läste en bok. Jag vet inte hur länge jag satt 
där ute, kanske två timmar. Solen värmde skönt, det 
var alldeles lä där mot garageväggen och katten låg 
på ett för henne behörigt avstånd från alltid lika kel-
sjuk matte och solade sig bland guldgula krokusar. 
Solglitter i vattnet, fågelsång och ljudet av barns lek 
längre in i viken.

Trots att det fortfarande låg snö lite varstans 
på tomten, trots att gräsmattan var lerig och 
trots att jag i mitt blickfång hade de stympa-
de rosbuskarna som rådjuren glupskt ätit 
av var det svårt att inte gilla läget.

Kanske hade det passat med en glass, 
men just då var det fullt tillräckligt med 
en kopp gott kaffe. Jag glömde bort att 
jag var sötsugen – för visst är det alltid 
gott med något sött till kaffet – men 
jag var totalt uppslukad av alla in-
tryck. Och min bok, bör tilläggas.

Jag hade tänkt städa den här lediga 
dagen, och jag borde tvätta fönster, 
men det går inte att inte vara ute  

en sådan dag. Mars är en lurig månad – bäst det är 
blåser det upp till smällkall vinter igen – så det gäl-
ler att passa på att njuta när tillfället ges. Att knuffa 
det tråkiga framför sig är kanske ingen bra strategi 
i längden, men själen måste få sitt. Det är i alla fall 
min ursäkt för att slippa.

Tidigare samma vecka hade jag varit i Stockholm på 
kurs några dagar. Jag är inte den som vill till 

storstad och avgaser när våren är i antågande, 
men just de här dagarna var fantastiska. 
Kanske för att jag behövde miljöombyte 
och få andas annan luft, kanske för att jag 
längtade efter storstadspuls och att trängas 

på folkmyllriga gator.
Men lika mycket som jag behövde 
det, lika skönt var det att komma 
hem och ta en promenad längs en 
nästan folktom väg och njuta av 
naturen.

Det här är kanske den mest un-
derbara tiden på året. Alla står i 
startgroparna inför sommaren, 
det finns ingen hejd på planerna 
och förväntningarna. Det pir-
rar i kroppen, mungiporna dras 
uppåt, musiken i hörlurarna 
är glad, vårskorna plockas ned 
från vinden och just nu en 
känsla av att allt är möjligt.

Sandra Widing

”Det här är kanske den mest  
underbara tiden på året. Alla står 

i startgroparna inför sommaren, 
det finns ingen hejd på planerna 

och förväntningarna.”
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TORGGALLERIAN • TORGGATAN 14, TEL. 16266
MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–15

Vårkänslorna spirar! 

NYHET PÅVÄG IN! 
Serien Florytale från norska Magnor är ett 
kvalitets porslin med vacker akvarelldekor som 
blandar nordisk fl ora med exotiska fåglar.

HÖG TID FÖR PÅSKPYNT
Påsken är en av våra absoluta favorithögtider då 

den är så kravlös. Gör hur lite eller hur mycket du vill, 
ät ett chokladägg och du är i mål. Hos oss hittar du 
påskpyntet som håller stillen år framöver, som liten 

kan få nu och ha kvar när hen blir stor.

HÖG TID FÖR PÅSKPYNTHÖG TID FÖR PÅSKPYNT

Vi har äggkoppar i olika 
färger och modeller.

Godisgömmor i porslin. 
Flera modeller.

VI BYGGER OCH RENOVERAR ALLT 
INOM BYGG – även enligt dina egna ritningar

www.kuusamotimmerhus.fi 

TIMMERSTUGA HOSSA

INGMAR JANSSON
TEL. 0457-343 1344
ingmarj@aland.net

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343

runar.jansson@aland.net

Timmerstugor och timmervillor av Kuusamo-timmer med unik kvalitet. Tillverkas 
av timmer framställt av rödtonat, tätfi brigt trä från Koillismaa och Östra Lapp-
land, vilket är oslagbart som byggnadsmaterial.

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343

runar.jansson@aland.net

Nybyggnation 
och renoveringar

Vi har även försäljning 
samt vid behov

montering av Kuusamo 
timmerhus, stugor 

och bastur.

Se vår 
utställnings-
bastu/stuga!

Finns i Godby vid Shell.

Gilla oss
på facebook!

Marksten        Murar         Takrenovering        Dränering        Byggmaterial

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

Öppet: Vard. 8–17, lörd. 9–14

 

Dags att börja fundera på vårens

trädgårdsprojekt
Boka ditt kostnadsfria hembesök redan nu!

Besök vår 
utställning och 
butik för att få

Inspiration  



I fjol vid samma tidpunkt kom jag med exakt sam-
ma påminnelse till er alla: kolla upp att ni har era 
vaccinationer i skick! Med covid-19 färskt i min-
net kanske man glömde bort att det fanns andra 
sprutor som skyddar dig mot ondo. Våren kän-
netecknas för många av utefix, och ifall det är du 
som råkar kliva på spiken, klämma fingret eller 
skrapa upp benet i rabatten är det guld värt med 
en lagom färsk stelkrampsvaccination. Samma 
sak gäller de små onda krabaterna som vaknar till 
liv under våren: fästingarna. Så, ta tag i det med 
detsamma och ta reda på: hur står det till med det 
vaccinskydd egentligen?

Behöver du flera stick?

HÄLSA

MAT

Bekant märke, ny smak. För de flesta som vill ha en 
klassisk GT är Bombay Sapphire en självklarhet i sprit-
vagnen. Lagom till att gräset blir grönare och uteplat-
sen blir en dräglig plats för fredagsdrinken finns nu 
också en helt ny gin på marknaden. 

Med smak av hallon, björnbär och en gnutta kori-
ander är Bombay Bramble en frisk fläkt av sötma och 
beska. Blanda med en lyxig tonic och toppa med lite 
lingon direkt ur frysen för en bekant men ändå över-
raskande drinkupplevelse.

EN KLASSIKER 
ÄR TILLBAKA  
– OCH HELT 
RÄTT I TIDEN

SE ÖVER FÖRRÅDEN

FÖRSMAK AV
MAT & DRYCK

4 just nujust nu med Alexandra Gäddnäs
Just nu 2 / 2022

Personligen står jag och min  
sambo inför en stundande flytt. 
Studentlägenheten ska uppgra-
derats till en fin hyresrätt i centrum 
nere i södra Sverige. Detta har ju såklart aktualiserat frågan: hur kan 
vi inreda det så det blir personligt och fint, men utan att bli ruinerade?”

I jakten på svar hittade vi denna takhängda hylla från Mio. Den är 
inte bara ett strålande effektivt sätt att förvara glas och dylikt på – den 
är även perfekt för en frodig liten kryddträdgård. Tänker mig några 
färgglada kokböcker, en skranglig mynta och en frodig basilika som 
pricken över i:et!

Sedan jag flyttat hemifrån har jag alltid haft skåp fyllda med lite ”bra att ha”. För mig som kommer från en 
skog i Saltvik är det nämligen inget konstigt att strömmen gå lite nu och då – och med det försvann också 
vattnet. Studentlägenheten har sina begränsningar, men några liter vatten och ett campingkök tar knappt 
någon plats alls. Många av mina svenska bekanta har skrattat lite åt mitt ”konstiga beteende”, men i takt med 
världslägets förändringar verkar inte folk tycka det är så konstigt längre. 

Vad har du i förråden? Finns det tillräckligt så att ni kan vara mätta och någorlunda belåtna i några dagar? 
Utan att gå över till katastroftankar kan jag lyfta en otroligt trivial fördel med detta – man blir snabbt bästis 
med alla sina grannar av välfyllda skåp. När de vaknar upp utan vatten och el mitt i tentamensperioden är 
nämligen en kopp snabbkaffe från campingköket det bästa de varit med om. 

Klassiska Kockums är till-
baka! Efter att efterfrågan 
på de klassiska emaljkär-
len försvann på 60-talet har 
Kockums legat i dvala – fram 
tills nu. De senaste åren har 
loppisfavoriten gjort stor-
stilad comeback med flera 
fina nyproducerade grytor 
och pannor. Men det är inte 
bara klassiker som kommit 
med återfödelsen utan även 
en riktigt trendprodukt, piz-
zastålet. Den runda gjut-
järnsplattan går att köra både 
i ugn och, när även solen gör 
en efterlängtad comeback, 
även på grillen. Baka pizza 
och bröd, smasha dina egna 
burgare eller stek frukostäg-
get, denna stabila konstruk-
tion kommer att stå i centrum 
för matlagning från vår in till 
tidig höst. 

MED FRÄSCH GT
SOMMAREN

HOTELLKÄNSLA 
MED KREATIVT 
VITRINSKÅP

INREDNING

Foto: Pressbilder
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SUPERDEALS!

NORDIC SEASON 
Huntington 4+1B gasolgrill
• Antal brännare: 4st + 1st sido
• Grillyta: 70x45 cm
• Fönster och termometer på locket
GG501715

SPARA 160

439
NORDIC SEASON 
Key West 4+1 gasolgrill
• 3 gasbrännare
• Grillyta: 48 x 42 cm
• Inbyggd termometer
11367

SPARA 130

99
WEBER 
Q 3000 Titanium gasolgrill
• Antal brännare: 2st
• Grillyta: 63 x 45 cm
• 5-års begränsad garanti
16413

WEBER 
Spirit gasolgrill
• Grillyta: 54 x 95 cm
• Antal brännare: 2
• Emaljerat gjutjärn
317449

SPARA 150

549

SPARA 120

629
WEBER 
Spirit E-215 GBS gasolgrill
• Grillyta: 54x39 cm
• 2 gasbrännare
• Emaljerat gjutjärn
317452

SPARA 50

649
WEBER 
Spirit E-225 gasolgrill
• Grillyta: 54 x 39 cm
• 2 gasbrännare
• Emaljerat gjutjärn
317451

SPARA 120

799

BEGRÄNSAT

ANTAL!

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

Kampanjen gäller tom. 26/3. Reservation för eventuellt slutsålt.

WEBER Spirit 
Premium EX-315 gasolgrill
• Grillyta: 61 x 45 cm
• 3 gasbrännare
• Flavourizer bars
267513

SPARA 150

949
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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.

Kristelefon
09 2525 0112
Må&On 16.00 - 20.00
ti,to&fr 09.00 - 13.00

mieli.fi/kristelefon

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

Box
Camilla Läckberg & 
Henrik Fexeus

Amerikansk jord
Jeanine Cummins

Shuggie Bain
Douglas Stuart

Skuggan av en dotter
Elena Ferrante

Galgbergets väktare
Anna Jansson

Mandeleffekten
anne Holt

Homo Deus: En kort 
historisk över 
morgondagen. 
Yuval Noah Harari

Vedergällning
Robert Harris

För han var redan 
död. Eva Frantz

Det nya livet
Helena Dahlgren

9,50

9,50

9,50

8,90

9,50

9,50

8,90

9,50

8,05

9,50

Populära 
pocketnyheter 
i mars

VÄLKOMMEN TILL GODBY!

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

O
M

BU
D

O
M

BU
D

 Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21.   Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.  Mattssons_logo_red_black.eps

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

D a g s  f ö r
t rä d g å r d s f i x !

GOODIY 
Vä x t h u s

4,8 m2,
mörkgrått

39 9 0 0
Så långt 

lagret räcker.

PROF  
S k o t t k ä r r a
galvad, 120 l,
punkterings-
säkert däck

1 0 9 0 0

PROF  
A r b e t s h a n d s k a r

Good Work,
storlek 7–11

6 9 5
€ / p a r

1 49 0
€

2 9 9 0
€

T r ä d g å r d s -
s k y f f e l
114 cm,

ergonomisk

T r ä d g å r d s -
g a f f e l
114 cm,

ergonomisk
K e k k i l ä

t r ä d g å r d s m y l l a
5 0  l i t e r

    2 0 ,-5  s t
f ö r

5 ,-/s t



 7 
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Hans Donning har fiskat så länge han kan  
minnas och en längtan efter att dela med sig utav 
sina fiskekunskaper resulterade i att han startade 
eget. På ”Donning Fishing” är han fiskeguide och 
har många tips och trix för att hjälpa andra till att 
finna fiskelycka. Men oavsett erfarenhet är det en 

sak som är säker – plötsligt händer det.

Ovissheten  
är det bästa  
med att fiska

Hans Donning: 

Fortsättning på nästa sida
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D 
en grå himlen släpper 
igenom vårsolens för-
sta strålar och vinden är 
stilla. Vi kliver i båten i 
Kungsholmströmmen i 
Finström, där är vattnet 

så pass strömt att isen håller sig 
borta, säger Hans Donning. I båten 
sitter också Dennis Palin, det är 
hans vatten vi fått låna till dagens 
utflykt. Bortsett från att snön lig-
ger kvar i plättar och att luften är 
kylig känns området som ett litet 
åländskt Venedig och en sann som-
maridyll. Vi åker genom en tunnel 
och på andra sidan breder en större 
fjärd ut sig.

– Det här vattnet heter Orrfjär-
den, säger Dennis Palin.

Här tror de att vi kan ha chans 
att fånga en gädda eller öring, om 
vi har tur. Isen har precis smält och 
förhållandena för fiskelycka är inte 
de bästa.

Fiske ska vara njutningsfullt
Vi stannar till i mitten av sjön, om-
ringade av stugor, hus och bryggor. 
I båten finns två flyttbara pallar 
som Hans Donning och Dennis Pa-
lin ofta sitter på när de är ute och 
fiskar. Att få den största fångsten är 
inte det som är charmen med att 
fiska tycker Hans Donning, ibland 
brukar de sitta på varsin sida av bå-
ten, luta sig tillbaka och bara njuta. 
I nästa sekund fiskar de som tokar.

– Tjusningen med att fiska är att 
man aldrig vet vad som ska hända, 
säger han.

Han berättar om när Dennis Pa-
lin fick upp en gädda på nästan 
tolv kilo för ett par år sedan och 
beskriver känslan när han efter tju-
gofem år lyckades fånga sin första 
fisk i sjön intill där han växte upp, i 
ett område där det är oerhört svårt 
att fiska.

– Det gäller att ha en stor dos tå-
lamod, säger han.

Han räcker mig ett gäddspö i na-
turkork och visar mig den grund-

läggande kasttekniken. Spöet bak-
om ryggen, släpp taget om linan 
när spöet är strax över huvudet och 
veva. Han säger åt mig att försöka 
veva i otakt för att locka gäddorna 
och stanna upp om vartannat.

Tips från coachen
Betet jag använder är en så kall-
lad ”Pig Shed”, ett bete som blivit 
uppkallat efter den trynliknande 
munnen.

– Det är ett gummibete som har 
en vaggande gång och simmar 
med huvudet fram och tillbaka.

Gummibeten har ökat i popula-
ritet de senaste åren, men som fis-
keguide är det viktigt att ha en stor 
variation av beten, tycker Hans 
Donning.

– Vad fisken tycker om för färg 
och rörelser kan skilja sig från dag 
till dag och ibland kan fisken ändra 
sig på en minut.

Vattnets temperatur, djup och 
botten spelar också en avgörande 
roll. Och att lära sig var och när 
man ska fiska någonstans tar tid, 
säger Hans Donning. Han har fis-
kat länge på Åland och säger att 
han därför lärt sig vilka platser som 
brukar ge bäst fångst. Men när han 
är på nya platser brukar han kolla 
på flygbilder och utgå från sina ti-
digare kunskaper om fiske.

– Det ser olika ut överallt men 
det enda sättet att lära sig mer på 
är att fortsätta fiska och samla på 
sig nya erfarenheter, säger han.

Första fångsten
Jag drar ett till kast med gäddspöt. 
En av många olika varianter som 
verkar vara en hel djungel att välja 
bland. När man väljer spö behöver 
man tänka på både vikt, längd och 
material.

– Det är bra att utgå efter den 
fisken man tänkt att fånga, säger 
Hans Donning.

Fortsättning på sidan 10 Reporter Jessica Gullsjö släpper lös sin första gädda.  

Med fler fiskekrokar kan man 
fånga fisken från olika håll. 

Gäddans små men vassa tänder. 

Hans Donning visar upp ett hårt 
fiskebete som kallas ”Buster 
Jerk”. 

Det är viktigt att ha olika storlek, färg och material på betena för att locka 
fiskarna, säger Hans Donning.

Hans Donning tycker att det bästa med att fiska är att man aldrig vet vad som ska hända. I Orrfjärden brukar det 
finnas mycket gädda och öring. 
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Hus & Fritidscenter
Uppgårdsvägen 3, 22100 Mariehamn • Tel. 14 554 • info@hfc.ax • www.hfc.ax

Vi hjälper dig hitta
ditt drömhus!

www.myresjohus.se

Boka ditt 
möte med

Borniak
RÖKAR

-12%
Gäller t.o.m. 

14.4.2022

Hela
sortimentet

-12%
Gäller t.o.m. 

14.4.2022

Fristående och inbyggnads- 
vinkylar i många varianter, 
samt lagringsskåp/vinkällare 
för långtidslagring.

Alla 
Conturakaminer

och skorstenspaket 
från Premodul

-10%
Vid köp av både

kamin och skorsten

-15%
Gäller t.o.m. 

14.4.2022

Läs mer på vår hemsida!

Stenugnar
Pizzaugnar

-12%
Gäller t.o.m. 

14.4.2022

Handgjorda 
på Sardinien

 www.zio-ciro.se
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DAGS FÖR NYA LÖPARSKOR?
- vårens nyheter från HOKA har kommit

#itsbetteroutside

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

119.-
HOKA ONE ONE
RINCON

119.-
HOKA ONE ONE
RINCON

139.-
HOKA ONE ONE
CLIFTON 8

Vid köp av valfritt 
par skor får du

20%
rabatt på formgjutna sulor 

från Foot Balance. 
(Ord. pris på sula 69,90)

FiskeFiske

Bakom, över huvudet, släpp. 
Betet når vattenytan och efter en 
stund känner jag hur linan börjar 
dra åt motsatt riktning. Min första 
fisketur och första fisk. Jag drar 
upp en gädda på knappt ett kilo 
och känner mig stolt när jag hål-
ler i fångsten.

– Det bästa jag vet är att se nå-
gon fånga sin första fisk, utbrister 
Hans Donning, minst lika exalte-
rad som jag.

Med fiskarglädjen i färsk minne 
sätter vi oss ner. Hans Donning 
och Dennis Palin plockar fram 
fika. De har tagit med sig kaffe och 
kanelbullar. Vi fikar och pratar 
om Hans Donnings alla fisketu-
rer. Barnfamiljerna med småbarn 
som fångar fisk, grabbgängen och 
fiskeintresserade människor som 
vill veta mer om det åländska 
vattnet och utöka sina teknik-
kunskaper. Bullen smakar extra 
gott här ute på vattnet och mol-
nen har hunnit svepa förbi. Nu är 
himlen mestadels blå och solen 
värmer oss när vi lämnar Orrfjär-
den. Visst är det alltid kul när man 
får mycket fisk, säger Hans Don-
ning när vi färdas genom tunneln 
igen.

– Men att få ge en fin upplevelse 
är det som är viktigast för mig.

Tänka sig att vi fick både och, 
tänker jag, innan vi säger hejdå 
till ett äventyr utöver det vanliga.

Text: Jessica Gullsjö
Foto: Hülya Tokur-Ehres

”Vad fisken tycker om för färg och rörelser kan 
skilja sig från dag till dag och ibland kan fisken 

ändra sig på en minut.”

Fortsättningfrån sidan 8

Hans Donning och Dennis Palin har fiskat så länge de kan minnas.
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Norragatan 1, Mariehamn

vard 10-18, lörd 10-16

NYHETER FÖR HERRAR

SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM

SOLCELLER

ENERGILAGRING
• Genom styrning av 

värmepump
• I Ackumulatortank

• I byggnaden
• I Elbilen

VÄRMEPUMPAR
Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)

• R32 köldmedie
• Upp till 65° med komp. drift

• PV & Smart Grid Ready

Vill du bo i ett smart hem?
Vi fixar allt ända från planering till 

installation och service.

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

www.acs-energy.com

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

LADDNINGSSTATIONER

IoT Automation
• Smart energilagring & optimering

• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning

• Brandlarm
• Inbrottslarm

NYHET! 

NYHET!

Stöd upp        
till 40 %!

Stöd upp till 
50 % för BAB!

Stöd för 
akumulatortank!

Stöd för att
byta från olja!

Kampanj 
fram till 

1.5!

Värmepumpar & solceller
till stugan eller hemmet
Värmepumpar – komplett installation ingår!

Gree Fairy 

1740€

Mitsubishi 
Kazan 25 

1998€

Samsung 
Wind-free 
Geo 09 

2290€

Mitsubishi 
LN25 

2190€

Stugpaket off-grid 12V/300Ah ...................1500€

Stugpaket off-grid 230V/2x110Ah .............3500€

Stormpaket off-grid 230V/2x300Ah ...........5500€

On-grid solcellspaket, batteriförberett 400V/6kWp 

inkl. standard installation ..........................6100€
(inkl. stöd -2400€)

Gree Bora 35 1390€

Värmepumpar för kyla Vårkampanj solceller

Värmepumpar för kyla och värme

Samsung Wind-free Standard 09 1740€
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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. 

 

Hur har du det?

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

 

AUKTORISERAD 
FÖRSÄLJNING 

av motorer och
reservdelar

I lager hos oss!
Nanol är en patenterad uppfi nning och representerar en innovativ 
smörjmedelstillsats vilket minskar friktion och slitage  på ytor p.g.a. 
ett tunt skyddande skikt som bildas av koppar nanopartiklar. Bland-
ning i motorolja är endast 3% av totala oljemängden i en motor.

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

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

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

Vårspecial 
på Baseco-
byggnader 
i lager!
Priset gäller så 
långt lagret 
räcker. MEGABASTU, 

SVARTTJÄRN 25 m2

14.500€

DUBBELFÖRRÅD 
DJUPFORS 10 m2

4.700€

STUGA/BASTU
BRÄSKA 10 m2

5.600€

FUNKISBASTU
GELLAS 15 m2

9.000€
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KONSTEN ATT  
HUGGA VED

Att hugga ved är att bli varm tre gånger om. Först ska trädet fällas för att sedan klyvas och till sist eldas. Att klyva ved är inte så 
enkelt som det ser ut men när man greppat konsten tycks det få människor på fall.
    – Det bästa med att hugga ved är friheten och lugnet, säger Christian Häger. Fortsättning på nästa sida
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C 
hristian Häger har huggit ved så 
länge han kan minnas. Han har haft 
vedhuggning som fritidsintresse i 
många år och för åtta år sedan star-
tade han företaget ”Ålands Pall och 
Vedhantering” där han säljer ved 

till både företag och privatpersoner. Veden är 
kluven med hjälp av en processor, vedmaskin 
eller för hand med en yxa.

Christian Häger började hugga ved till sin 
samling redan i november. Han säger att det 
är viktigt att undvika sommarfukten och att 
det därför är viktigt för honom att starta i tid.

– Veden ska gärna stå och torka i tre till fyra 
månader.

Men ved torkar olika fort, beroende på 
bland annat storlek och hantering. Mindre 
bitar torkar fortare men större bitar håller eld 
längre. För att säkerställa att veden är torr nog 
säger han att man kan slå två vedbitar mot 
varandra.

– Då hör man ett klingande ljud, säger han 
och visar hur man gör.

Ved som är fuktig är också ljusare i färgen 
och mycket tyngre, säger han och räcker mig 
en mycket tung och fuktig bit ved i handen.

Stjälpt eller travad ved
Vi blickar ut över havet av vedstaplar i pallar, 
säckar och högar. Han pekar på en av vedhö-
garna där bitarna ligger huller om buller.

– Att torka veden sådär är det bästa sättet att 
undvika fukt på, säger han.

Veden han pratar om är stjälpt och inte 
staplad. Bitarna ligger huller om buller och 
innehåller därför mer luft som är viktigt för 
torkningsprocessen. Dessutom är det viktigt 
att träet blir utsatt för olika väder. Träet be-
höver både sol, luft och vind. Han brukar inte 
ha veden under tak eller undvika regnet med 
hjälp av en presenning, det brukar räcka med 
ett enkelt regnskydd om det regnar. Alla andra 
alternativ kan bilda oönskad fukt.

– Om det är möjligt ska travarna vara ute i 
det fria, säger han.

De allra flesta använder björk när de ska 
elda, säger Christian Häger Det är ett energi-
rikt material som dessutom inte sprättar. Utö-
ver björk är det vanligt att elda med gran el-
ler tall, säger han. När man är på jakt efter ett 
fällträd är det viktigt att tänka på att trädet har 
en bra tjocklek och få utstickande grenar. Men 

det spelar också roll när man gör det.
– Vintern är den absolut bästa tiden för att 

fälla träd, säger han.

Rätt utrustning
Utöver att hitta rätt träd är säkerhet och rätt 
utrustning a och o för att lyckas hugga ved. 
Christian Häger säger att vedhuggarbyxor är 
bra att ha om olyckan skulle vara framme.

 – De har ett inbyggt sågskygg som stoppar 
sågen från att gå in i benet.

Utöver rätt byxor är skyddsglasögon, hör-
selskydd och hjälm bra att ha när man ska 
hantera ved. Vid trädfällning är motorsågen 
det främsta verktyget. Beroende på om du ska 
fälla träd i skogen eller i trädgården finns det 
olika längder av svärd och kapacitet att välja 
bland. När man ska klyva veden använder de 
flesta en yxa, elklyvare eller processor bero-
ende på mängden ved man tänkt klyva. När 
man väljer yxa är det bra att tänka på att den 
är avsedd för rätt ändamål. Många använder 
sig utav en huggyxa eller klyvyxa.

– Man behöver också en huggkubbe i rätt 
höjd.

Höjden ska vara ungefär till knäna och så 
är det viktigt att stubben är stabil och står på 
hård mark för att undvika olyckor.

Större efterfrågan
Ett större egnahemshus förbrukar nästan fem-
ton kubik ved per år. Christian Häger märker att 
efterfrågan på ved bara blir större och större 
och framöver tror han att det kommer öka yt-
terligare.

– Med tanke på de nuvarande bränslepriser-
na och minskad träimport tror jag att åländsk 
ved kommer stå ännu mer i centrum nu.

Men det ökade intresset innebär inte per au-
tomatik att fler hugger sin egen ved. Där ser 
han snarare att fler köper ved som är färdig-
hyvlad. Men Christian Hägers intresse för att 
hugga ved har funnits där sedan barnsben och 
han ser gärna att fler delar hans intresse.

– Framför allt gillar jag lugnet och känslan 
av frihet, säger han.

Text: Jessica Gullsjö
Foto: Daniel Eriksson

För att undvika sommarfukten började Christian Häger hugga ved till sin samling redan 
i november.

Fortsättning från föregående sida
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Ska du 
bygga nytt 

eller renovera? 
Ring 

0457 342 1734 
 mmel@aland.net• belysnings-

design

• elplanering
• elinstallation

• elmaterial
• belysnings-

design

Selfstorage:
I GODBY, GOTTBY,
MÖCKELÖ, DALKARBY

• Tillgång dygnet runt
• Varm- och kallförvaring
• Tryggt och säkert
• Truck och lyftmöjligheter

SELFSTORAGE & MARKINUTHYRNING

ÖPPET
24/7!

www.axrent.ax   I   info@axrent.ax

Uthyrning av:
• Maskiner för alla tillfällen
• Trädgårdsmaskiner
• Grävmaskiner och liftar
• Byggställningar
• Förvaringskontainrar
• Portabla byggnader & toaletter
• Och mycket mycket mer!

Smartare solskydd. Skönare hem!

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

Vi hjälper dig 
att hitta rätt

SOLSKYDD
• Markiser • Pergolor
• Zip screens
• Mörkläggningar
• Plissé/Duette m.m.

 Kontakta oss för 
måttagning och offert.
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”Det är kul att stapla ved”
På Jomala Gård bedrivs sedan 
2018 en dagverksamhet för perso-
ner med olika funktionsnedsätt-
ningar. Arbetsuppgifterna varierar 
och många av aktiviteterna sker 
utomhus beroende på säsong och 
dag. Och när våren nalkas längtar 
en av deltagarna extra mycket ef-
ter en specifik sysselsättning.

Vi kör in till Jomala Gård, området be-
står av flera röda trähus, stall och en la-
dugård. I en av dessa hus jobbar Simona 
Slentneryte. Här har hon arbetat sedan 

verksamheten startade 2018. De är för 
närvarande sjutton arbetare och 

sex personer i personalen.
– Jag trivs jättebra 

här, vi får vara ut-
omhus mycket 

och göra många roliga saker, säger hon.
Sedan ett par år tillbaka har hon till-

sammans med en handfull av de andra 
arbetarna hjälpt en av bönderna i områ-
det med att stapla ved. En aktivitet som 
hon tycker extra mycket om.

– Det går fort, man får röra på sig och 
bli svettig, säger hon.

Simona Slentneryte ser fram emot 
sommaren och att få hjälpa till att stapla 
ved för tredje året i rad. Hon visar oss 
platsen där veden brukar ligga. Staplar-
na är flera meter höga och det tar måna-
der innan det blir klart, säger hon. Utö-
ver att hon tycker att det är kul att stapla 
ved säger hon att hon gillar när hon får 
hjälpa till.

– Bonden brukar bli jätteglad, säger 
Simona Slentneryte.

Text: Jessica Gullsjö
Foto: Daniel Eriksson

Simona Slentneryte tycker om att stapla ved.
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Talgoxe
Sången kan variera oerhört mycket. Nor-
malt sett är det två toner som upprepas ryt-
miskt, klart och starkt, men de kan variera i 
både takt och antal. Exempelvis ”ti-tu ti-tu 
ti-tu” eller ”tititu, tititu, tititu”.

Blåmes
Kort sång med ganska liten variation. 
Först två eller ett tre höga toner följt av 
en kort snabb drill med konstant tonhöjd. 
Påminner ljudmässigt om hur det låter när 
man visslar på inandningen. ”Si-si syrrrrr” 
eller ”si-si-si syrrrrr”.

Grönsiska
Lång varierad ramsa med gnisslande och 
kvittrande toner, enstaka härmningar och 
ibland utdraget kvidande ”kveee”.

När de flyger förbi hörs ofta ett tvåsta-
vigt visslande läte, ”dlyi” eller ”dliyh”, 
ibland tillsammans med ett lägre knattrigt 
”tetete”. De tvåstaviga lätena är den tydli-
gaste skillnaden mellan grönsiskans och 
gråsiskans läten.

Gråsiska
Sjunger med sitt lockläte, men även med 
surrande, nästan forcerat ”serrrrrr”.

Ljudlig när den flyger. Ofta med ett hårt 
metalliskt och snabbt ”tjätt-tjätt-tjätt”, 
ibland blandat med ”djyih”, som en mju-
kare version av grönfinkens läte.

Koltrast
Koltrastens fylliga flöjttoner kan höras 
även under natten och innan gryningen. 
För att det ska bli lättare att lära sig andra 
trastars sång: Lägg märke till en ganska 
kort strof i en lugn rytm med utdragna 
toner. Sången avslutas oftast med ett sva-
gare så kallat ”trast-kvitter” som består av 
pladdriga toner i högt tempo.

Har även ett tjattrande och flitigt använt 
varningsläte.

Björktrast
Ett kraxande, gnisslande läte nästan helt 
utan melodi ofta blandat med deras lock-
läte. Utförs ibland i långa, tjatiga serier 
med ett ganska lugnt tempo. Kan möjligen 
förväxlas med rödvingetrastens sång, men 
är betydligt mindre melodiöst.

Har även ett lockläte som låter ganska 
likt sången. Hörs flitigt under flykt.

Gärdsmyg
Stark, hög och karaktäristisk sång som 
ständigt byter tempo. Låter som om den 
hamrar intensivt på varje ton innan den 
drillar vidare, antingen snabbare eller 
långsammare. Ett metalliskt, tempostarkt 
surrande.

Ett ettrigt varningsläte ”trrrt trrrrt”.

Rödhake
Vacker ”porlande” sång som låter förhål-
landevis lugn och harmonisk trots ett högt 
tempo. Ibland ger den ifrån sig ett högt 
vinande, lite utdraget läte innan en ny drill 
tar vid. Sången kan variera en hel del.

Varningslätet är ett upprepat tunt, hög-
ljutt smattrande ”tck-tck”.

Stare
Det är de gnisslande stroferna som kan 
kännas bekant i starens ibland långa ha-
rang av blandade läten. Ena stunden låg-
mäld och pratig, andra högljudd visslande 
och däremellan kan de låta både som 
knackningar och som en rad andra fåglar. 
Exempelvis storspov, tofsvipa, skata och 
gråsparv.

Har ett flygläte som låter ungefär ”tjyrr”.

Trädkrypare
En två-tre sekunder kort, ganska tydlig 
strof som faller i en drill på slutet. Har un-
gefär samma ljusa toner som en blåmes.

Varningslätet är ett tunt, ”rakt” ljud, un-
gefär som en dämpad koltrast.

Gulsparv
En klassisk strof från jordbruks- eller hed-
landskapet, som låter ungefär som att den 
räknar till sju i rask takt för att sedan vila 
på den sjunde tonen. För att lättare minnas 
fågelns namn kan man byta ut ”sju” mot 
”gul”: ”en-två-tre-fyr-fem-sex guuul”.

Locklätet är lite orent ”tjyff”.

Bofink
Väldigt vanlig sång under sommarhalvår-
et. Ganska kort och kärnfull med fallande 
tonhöjd. Början är skarpt och högt ham-
rande medan slutet har en klassisk dril-
lande ”knorr”. Beskrivs i ”Sångfåglar med 
Ingvar Storm” som att någon springer ner 
för en trappa och trillar på slutet.

Locklätet är ett taktfast nästan surrande 
”hreet” eller “huit” och varningslätet ett 
”fink” som borde vara lätt att komma ihåg.

Trädlärka
Vacker sångstrof, som gick till final i Få-
gelmelodifestivalen 2016. Består av små 
klingande, upprepade strofer som börjar 
försiktigt, sedan ökar tempot och sist tilltar 
i styrka och längd.

Locklätet är ett försiktigt ”tit-lui”.

Taltrast
Kraftig sång med många variationer, men 
lyssna efter två-tre upprepningar av stro-
fer som består av två-tre toner. Taltrasten 
blandar in trast-kvitter emellanåt som även 
det kan upprepas. Har dessutom ett något 
högre tempo än koltrasten. 

Har även ett väldigt högt och ljust flyktläte.

Dubbeltrast
Det är en viss utmaning att skilja dubbel-
trastens sång från koltrastens, men ett tips 
är att dubbeltrasten, lite överdrivet, har 
nästan dubbelt så bråttom. Den sjunger 
sina fraser snabbare, och har kortare pau-
ser mellan stroferna. Koltrastens sång är 
mer utdragen och den ”vilar” på tonerna 
längre. Dubbeltrasten har något kortare 
strofer och brukar också skippa trast-kvitt-
ret. Sången kan låta enformig och otålig.

Har även ett väldigt högt lockläte som 
är mer utdraget än taltrastens och ett skor-
rande och unikt flyktläte.

Rödvingetrast
Inleder med klara, lite ”kluvna” toner och 
avslutar med trastkvitter. Det är de inle-
dande tonerna som är lättast att känna igen 
och höra. De kan innehålla ”rullande r” en-
ligt somliga och är oftast klara och ljudli-
ga. Trastkvittret kan däremot variera en del 
och vara ganska tyst. Rödvingetrasten är 
känd för att ha lite olika dialekter, men har 
alltid en tvådelad sång mellan några klara 
tydliga flöjttoner som låter likadant varje 
gång, följt av försiktigt trastkvitter.

Har även ett koltrastliknande varnings-
läte.

Ängspiplärka
Tre-fyra olika motiv som varieras under 
en sångstrof i högt tempo. Upplägget i 
sången är ganska konstant och den avslu-
tas oftast med en liten drill.

Lockläte är tunt och kort, nästan lite 
nervöst.

Gransångare
Gransångarens visa är hurtig, tjatig och 
relativt unik i fågelvärlden. Den låter un-
gefär ”silt sylt silt silt sylt sylt silt” och är 
kanske lättare att minnas om man tänker 
att det låter som ”salt sill sill salt”.

Lockar även med ett försiktigt, kort 
”hyit”.

Lövsångare
En väldigt behaglig, nästan lite vaggande 
strof med mjuka toner som faller och går 
över i en drill mot slutet.

Locklätet påminner om gransångarens, 
men är ett något långsammare ”huitt”.

Svarthätta
Inleds lite tjattrande försiktigt och följs se-
dan upp av höga klara flöjttoner som hörs 
långt och har en typisk rytm. Kan förväxlas 
med trädgårdssångare men har långsam-
mare tempo och de tydliga, lite vemodiga 
flöjttonerna på slutet.

Varningslätet låter ungefär ”tack-tack-
tack” som om man slår två små stenar mot 
varandra.

Rödstjärt
Inleder alltid med en hög, tunn ton (”sih”) 
som följs av varierat, lägre pladder. 
Sången är en aning vemodig, ganska 
kort och kan höras direkt i gryningen. 
Begynnelsetonen är väldigt karaktäris-
tisk.

Varnar och lockar med ett ”huit” som 
ibland följs av ett tickande läte.

Svartvit flugsnappare
Ganska utmanande att lära sig. Den står 
inte ut från mängden, men har en lite 
falskklingande och ganska omelodiös 
sång. Upprepningarna är både typiska och 
rytmiska och frasen är över på ungefär två 
sekunder.

Varnar med ettrigt upprepande ”vick”.

Grönsångare
Klassiskt läte som är lätt att känna igen. 
Låter ungefär som ett mynt som snurrar 
allt snabbare på en glasskiva, men med 
finare toner.

Ett annat läte är ett oroligt, något vemo-
digt och dämpat ”tyyh”.

Törnsångare
Minnesregeln ”tycker du det tycker du?” 
brukar folk komma ihåg och den stämmer 
bra på törnsångarens lite raspiga, stres-
sade och upphackade strof utan tydliga 
toner.

Locklätet är ett hest och strävt ”dväh 
dväh dväh”.

Ärtsångare
Sång: En kort ramsa som låter lite pladdrig 
och skorrande. Inte olik en försiktig, däm-
pad telefonsignal.

Locklätet är ett kort smackande, men 
ganska skarpt ”tett”.

Härmsångare
Duktig på att härma andra fåglar. Det som 
kännetecknar sången, förutom härmandet, 
är nasala små tjut som dyker upp mellan 
härmningarna, ett högt tempo och stor va-
riation i sången.

Har även ett tjattrande lockläte.

Gräshoppsångare
Ett ljust surrande i högt tempo som 
påminner om gräshoppor. Kan pågå 
i upp till en halvtimme i taget och 
sjunger gärna under natten. Betyd-
ligt högre tempo än hos flodsång-
aren. Flodsångaren låter mer som 
en symaskin.

Varningslätet låter ungefär som 
en snabbare variant av svarthät-
tans varningsläte.

Rörsångare
Sjunger gärna inne från ett vassbälte i gry-
ningen eller skymningen. Den sjunger ofta 
med ihärdiga strofer bestående av en lång 
rad skorrande läten. Den upprepar ofta 
de små melodierna två-tre gånger innan 
den sjunger vidare. Påminner mycket om 
sävsångaren men har ett något lugnare 
tempo, samt jämnare takt och volym.

Locklätet är ett kort ”tje” eller ”tjk” och 
varningslätet är ett svårbeskrivligt strävt 
och skarp ”tjrrä”.

Sävsångare
Enligt Ingvar Storm på skivan ”Sångfåg-
lar” kan sävsångarens läte påminna om 
två barn som kivas varav ett av dem har en 
hög ton och den andra ett mer skorrande 
läte: ”jo”, ”nej”, ”jo”, ”nej”. Just kampen 
mellan två olika läten förekommer ofta och 
till skillnad från den liknande rörsångaren 
är variationen i sången stor. Både tem-
pot och volymen kan variera kraftigt och 
ibland hörs härmljud från andra fåglar. Ut-
manande att skilja sävsångarens sång från 
rörsångarens.

Varnar med ett torrt, snärtigt ”tsäck”.

Talgoxen är en  
av våra vanligaste 

fåglar. Sången 
kan variera väldigt 

mycket.
Foto: Istock

Med våren kommer också den ljuvligaste musiken: fågelsången.
Men vem är det som kvittrar där i björktoppen, eller sjunger i busken? 
    Här är en guide till de vanligaste sångarna.
En kör av fantastiska läten. För ett ovant öra är det svårt att urskilja den enskilda sångaren, 
men med träning och en stor portion tålamod kan man lära sig känna igen fågelsången.  
Här är en nybörjarguide från natursidan.se

Ett gott tips är att lära sig fågelsången i den takt fåglarna dyker upp om våren:  
först övervintrarna, sedan de tidiga flyttfåglarna och till sist sommarfåglarna.

Lär dig känna igen 
våra vanligaste fåglar

som sjunger?Vem är det

Ibland kan det vara lite tålamods-
prövande att göra hela jobbet själv, 
och då finn det flera appar man kan 
ta till hjälp. 
Gratisappen BirdNET, framtagen 
av bland annat universitetet i tyska 
Chemnitz, känner igen 3.000 få-
gelarters sång i Europa och Nord-
amerika. Med hjälp av artificiell 
intelligens och neurala nätverk iden-
tifierar appen fågelsången.
Appen behöver användarens position 
för att kunna begränsa urvalet av arter. 
Användaren spelar in den fågelsång 
man vill identifiera. Appen skickar 
sedan iväg inspelningarna till en 
server för identifikation.

Sandra Widing

… eller låt appen  
göra jobbet i stället
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Tradeit nyheter!

Nu kan vi 
erbjuda kompletta 
bastubyggnader! 

Se sid 21
Uterumsexperten

satsar på Åland
Se sid 19

   Våren 2022

ALLA SKA HA RÅD 
MED LITE LYX.

Nytt för i år:
Ny modul med 
2 meter mellan 

stolparna.
Se sid 22

G L A S VÄG G A R      G L A S FA S A D E R       G L A S TA K      F Ö N S T E R       D Ö R R A R       B A L K O N G R Ä C K E N      I N G L A S N I N G   

Vi utökar lagret och butiken!



18 Just nu 2 / 2022

ALLA SKA HA RÅD 
MED KVALITÉ.

En ytter-
dörr kräver 
kvalité,
därför har 
vi valt 
finska 
dörrar!

Vi hjälper
dig med
helheten
från kundbesök 
till monterat och 
färdig produkt

Ett uterum 
är en 
plats för 
njutning!

Kom in 
och planera 
ditt uterum 
med oss 
i vårt vis-
ningsrum!

Vill du ha
Din design
i 3D? 
Vi ordnar det!

Vi har alla 
modeller 
av garage-
portar!  

Avancerade 
fasadpartier 
med både vikbara 
och skjutbara 
alternativ.
  

Kontakta:
Tommy Björklund

Tel. 040 1649 100
info@tradeit.ax

NYHET!
(Snart) uterums-

partier i lager
 för ännu 

snabbare 
leverans.  

Uterumsexperten 
storsatsar på Åland!

Besök vår 
visningslokal
i Sviby, Jomala
Vi planerar tillsammans 
helhetslösningar från idé, 
planering, mätning och 
montering till färdigt uterum.

www.kaski.se

KASKI en riktig fi nsk dörr!
En ytterdörr ska du inte tumma på kvaliteten med, därför 
har vi valt att jobba med en fi nsk produkt direkt.

Nyhet! 
Nu även fönster
Få ner budgeten på huset 

genom att ta dörrar, 
fönster och balkong-

dörrar från samma ställe.
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Snabbare 
leverans! 
Halle 
skjutdörrar 
snart som 
lagervara.

Sveriges mest sålda industriport

• 7 års garanti
• Testad för 1 miljon öppningscykler
• Manuella portar 36 månaders serviceintervall
• Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

I en högautomatiserad och supermodern anläggning, mitt i Västergötland, producerar 
vi som en av Europas största vikportstillverkare mer än 13500 högkvalitativa industr-
iportar per år. Företaget startade 1973 och har 45 års erfarenhet av industriportar. 
Genom att samla all utveckling och produktion till en enhet uppnår vi skalfördelar som 
ger en unik konkurrenskraft, både kostnads- och kvalitetsmässigt.
På Åland samarbetar vi med Tommy på Trade it, kontakta honom på 040 164 9100

www.prido.se

2033€ inkl. moms, frakt tillkommer

Prisexempel: 
4000 x 4000 manuell vikport (utan glas)

Vill du ha
Din design
i 3D? 
Vi ordnar det!

Uterumsexperten 
storsatsar på Åland!

Uterumsexperten 
storsatsar på Åland!

Uterumsexperten 
www.kaski.sewww.kaski.se

KASKI en riktig fi nsk dörr!KASKI en riktig fi nsk dörr!
En ytterdörr ska du inte tumma på kvaliteten med, därför En ytterdörr ska du inte tumma på kvaliteten med, därför 
har vi valt att jobba med en fi nsk produkt direkt.har vi valt att jobba med en fi nsk produkt direkt.

ALLA SKA HA RÅD
MED LITE LYX

ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 8–17
FRE 8-14 (14-17 tidsbokning)
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ALLA SKA HA RÅD 
MED KVALITÉ.

ALLA SKA HA RÅD
MED LITE LYX

Vi mäter 
alltid gratis 
åt er före 
offert!

”Det ska vara 
enkelt och tryggt 
att göra affär 
med oss. 

Mätningen är 
viktig både för oss 
som leverantör och 
för dig som kund”
Tommy Björklund, 
VD & grundare

Nyhet!
Vi utökar
vårt
showroom
2022!

Trött på 
persienner 
som 
krånglar?
Vi har Plissé-
gardiner i alla 
storlekar och tyg

Är du 
designer 
eller 
arkitekt? 

Vi har alla 
modeller av 
räcken och 
inglasningar 
färdiga att 
användas.

Vi hjälper
dig med
helheten!
Från kundbesök 
till monterat och 
färdig produkt.

Skräddar-
sydda in
glasningar
från Malmerk

ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 8–17 • FRE 8-14 
(14-17 tidsbokning)

inglasade balkonger:

Stilrena inglasningar 
med bästa priserna

Höj värdet på din lägenhet genom att 
glasa in balkongen eller varför inte 

en inglasad terrass?

Möjligheterna är stora 
med Malmerk.

Räcken:

Vi är störst 
på räcken

Aluminiumräcken med glas i fl era olika 
modeller, vi har även stående och liggande 
aluminiumräcken utan glas! Vi har räcken
 i alla modeller! Hittar du inte din modell? 

Med malmerk kan du rita din egen 
design och vi ordnar det!

Jobbar du med design eller ritningsarbeten? Vi har alla modeller på räcken 
och inglasningar i färdiga fi ler. Kontakta oss för tillgång till mappen!

Hagen komplett bastu  
med Harvia M3 inkl stenar och skorsten

Rundbastu 2 rums bastutunna med terrass som är 
3,30 m lång, 205 cm i omkrets 
komplett med spis 
Harvia m3 inkl stenar 
och skorsten

Kan uppdateras 
med panorma 
fönster hel eller 
halv vägg, runt 
fönster öppningsbart 
eller fast etc

Läs mera på vår hemsida

Pedelux är ett finskt företag som 
specialiserar sig på gardiner, markiser, 
vertikalmarkiser scenutrustning, 
mörkläggning och mycket mer.

Zip screens 
för solskydd

Nedan finner du ett urval av alla produkter, kom in och se på våran demo vägg med alla 
modeller och titta och känn på alla tygprover!

Behöver du skydd för solen så har vi det!

Mörkläggningsgardin 
i kassett på insidan, går att 
få med motor eller snöre

Fönstermarkis 
på utsidan som styr med 
snöre inifrån

Jalusi 
för butiker och 
säkerhet

Screengardin
med batteridriven 
motor, kräver ingen 
eldragning

Lamellgardiner
för inomhus eller 
uterummet

Takgardiner
manuella eller 
med motor

Halden M komplett bastu  
med vedeldad Harvia m3 inkl stenar och skorsten
Kan uppdateras från 40 till 70 mm stock och dubbelglas

Badtunna 6 personer, 200 mm omkrets
Kan uppdateras med oisolerat eller isolerat lock, bubblor, ledbelysning, presenning och paddel

Nytt hos Tradeit!

Från idé till 
monterat och klart

Har du beställt med montering 
är det vi som kommer.
Kontakta oss även för andra projekt och renoveringar.

Skrapängsvändan 3, 22140 Mariehamn
Tel. 0457 052 4040  mail. anderson.omb@aland.net

www.andersonsombyggnad.ax

Din helhetsleverantör

ALLA SKA HA RÅDALLA SKA HA RÅD
MED LITE LYXMED LITE LYX

Nyhet!
Vi utökar
vårt
showroom
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Höj och sänkbart 
glasräcke 190 cm
ClickitUp® – höj och sänkbart glasräcke fi nns 
som rak sektion med maxbredd 1800 mm. Går 
att beställa i standardmått eller måttanpassad 
bredd. Dörrsektion fi nns i måtten 1000 mm 
och 1100 mm.

Du kan också välja att kombinera ClickitUp 
med CiU®Fixed, det vi kallar fast glasräcke. 
Båda fi nns med dörrfunktion. En sektion leve-
reras komplett med markfäste och topplock.

Fast glasräcke 110 cm
CiU®Fixed är ett altanräcke i glas till ett riktigt 
bra pris. Glasräcket är av högsta kvalitet och 
fungerar utmärkt som altanräcke. 

CiU®Fixed går utmärkt att kombinera med 
med ClickitUp® – den höj och sänkbara varian-
ten av våra glasräcke. Glasräcke för markplan.

CiU®Fixed – vårt fasta glasräcke – går att 
beställa i standardmått eller med måttanpas-
sad bredd. En sektion levereras komplett med 
markfäste och topplock.

CiU®Fixed och ClickitUp® är glasräcke för 
installation i markplan. Båda fi nns med dörr-
funktion. Bygg den kombination som passar 
din utemiljö.

Ett premium glasräcke
Det nedre fasta glaset är 8 mm härdat och den 
övre rörliga delen består av 6 mm härdat glas. I 
nedsänkt läge är glasräcket 1100 mm högt. Det 
rörliga glaset är 800 mm vilket ger räcket en 
totalhöjd på 1900 mm i upphöjt läge.

Aluminiumprofi lerna är som standard 
naturanodiserade. Mot ett kostnadstillägg kan 
man få profi lerna i svartanodiserat.

Vill du öka chanserna
 för fl er dagar och 
kvällar utomhus?

ClickitUp® ger dig 
en en snygg och 
stilren uteplats.

Med ClickitUp® 
skapar du möjlighet 
för en vindstilla oas 

på din altan eller 
uteplats.Vi har 

växthus för 
både proffset 
eller hemma-
odlaren
Även orangeri 
i glas!

Vi har alla 
sorters 
fästpunkter 
till glas.
Fasad, räcke, 
gångjärn,
handtag etc

Vi är åter-
försäljare
för Schüco!
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ALLA SKA HA RÅD 
MED LITE LYX.
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När våren kommer är det 
många som funderar på om, 
vad, och när de ska odla. 
Annika Hollsten har börjat 
använda en Plantui Smart Gar-
den som automatiskt tar hand 
om växter i en inomhusmiljö, 
men hon sår och planterar 
också utomhus på egen hand.
    – Båda sätt har sin egna 
charm!
 
Med växtskyddsinspektör som arbete och 
utbildning både som trädgårdsmästare 
och hortonom är växtintresset stort hos 
Annika Hollsten. Därför väcktes hennes 
intresse när hon hörde talas om den fin-
ska uppfinningen Plantui Smart Garden, 
en miniträdgård för hemmabruk. I fe-
bruari fick hon en i födelsedagspresent, 
och har nu börjat odla flera olika typer av 
örter hemma i köket.

– Jag har två vanliga basilika, två citron-
basilika, och två myntaplantor i min just 
nu.

 En Plantui Smart Garden sköter det 
mesta av odlingsprocessen själv. Appa-
raten består av flera delar – en undre del 
med rum för vatten och frökapslar, en 

övre del med lampor som anpassar be-
lysningen efter vilket skedet av växtpro-
cessen plantan befinner sig i, och mit-
tendelar som man höjer den övre delen 
med i takt med att ens plantor växer. För 
att odla något i apparaten behöver man 
el, vatten, och frökapslar i stenull. Resten 
sköter sig mestadels själv, säger Annika 
Hollsten. Efter att man satt i de frökapslar 
man vill odla är det bara att se till att det 
finns vatten, vilket man behöver göra un-
gefär varannan vecka.

– Sen har jag förstått att man kan be-
höva klippa lite rötter ibland, men annars 
är det inte så mycket. Man behöver inte 
pyssla med dem varje dag, men det är ro-
ligt att titta på dem när de växer.

Gamla teknikerna kvar
Till våren brukar Annika Hollsten odla po-
tatis, grönsaker, och örter även utomhus.
 – Jag brukar mest odla tomater i krukor 
här utanför huset. Jag har vänner som är 
intresserade och vi byter plantor, så jag 
brukar bli med lite gurka och paprika 
också, lite olika lättodlade grönsaker.

Annika Hollsten tycker om att pyssla 
med sina odlingar, och har därför inte 
övergett traditionella odlingstekniker 
trots sin nya smarta miniträdgård.

– Med Plantuien kan man skörda året 
om och det kräver inte så stora arbetsin-
satser, men det är ju roligt också att äta 
solmogna tomater. Uteodlingarna är mer 
av ett projekt, vilket jag också gillar.

Annika Hollsten brukar börja så tomat-
frön i april. Först får de vara inomhus i lå-
dor. När det börjar bli varmt om dagarna 
börjar hon bära dem fram och tillbaka, ut 
på dagen och in igen till natten. När det 
blir ännu lite varmare får de stanna ute 
dygnet runt, men kräver fortfarande en 
del arbete.

– När jag har planterat dem i större kru-
kor får man hålla på med att lägga över en 
fiberduk på kvällarna när det känns som 

att det blir kallt. Det är ett pyssel, men det 
är roligt när de klarar sig!

Redan nu har hon sått vad som kallas 
vintersådd, när man sätter fröna i mar-
ken under den kallaste perioden av året. 
Medan det är kallt vilar fröna och när jor-
den blir varmare väcks de till liv. En fördel 
med det är att grödorna gror snabbare 
under våren än om de skulle sättas i mar-
ken först då.

 – med gamla och nya tekniker
Vårodling

Annika Hollsten
Bor: I ett litet hus på landsbygden.

Jobbar: Som växtskyddsinspektör 
på Ålands landskapsregering.

Favoritväxt: Gillar växter och 
blommor överlag, har ingen  

speciell favorit.

Fortsättning på nästa sida

Frökapslarna är i stenull. Annika Hollsten har valt 
att odla basilika, citronbasilika och mynta. 

Om man vill odla plantor som blir lite högre 
måste man göra mer utrymme med höjdblock.
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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.

alternativ
till våld

Strandgatan 21, tel. 14 730

Vi tvättar mattor, 
duntäcken, kuddar
och  

 
madrassöverdrag

– Nu är de i lådor under isklumpar, så det har inte 
hänt något än, men när det blir lite varmare ska de 
förhoppningsvis börja gro, säger Annika Hollsten.

Det är andra gången hon testar den tekniken, 
men att testa sig fram med olika växter och tekni-
ker är hon van vid.

– Om jag ser något som ser gott eller roligt ut kö-
per jag frön, och så sätter jag ner dem någonstans. 
Jag brukar testa mig fram.

 ”Lyxigt”
Även om odlingarna utomhus och i miniträdgår-
den inomhus fungerar på olika sätt har de båda 
en gemensam fördel enligt Annika 
Hollsten – goda och närod-
lade matvaror. Trots att hon 
inte än hunnit pröva på så 
mycket av det hon odlat i 
sin Plantui är hon nöjd med 
resultaten.

– Jag smakade på ett ci-
tronbasilikablad och ett 
basilikablad, och de var 
jättejättegoda. Jag längtar 
tills jag får smaka igen, 
men jag måste hålla mig så 
att de får växa lite.

Enligt henne är egenodlat 
ofta är mer smakrikt än bu-
tiksköpt.

– Det är så lyxigt att kunna gå ut i träd-

gården och skörda något. Jag 
var ute förra helgen och gräv-
de under snön efter lite tim-
jan, det är helt annan smak 
på den än burktimjan! 
Dessutom har man koll 
på att de inte är behand-
lade med någonting, det 
känns fräscht och bra

Text: Tilda Lindén
Foto: Robert Jansson Tre tips på lätta grödor att odla i vår

• Rädisa
• Spenat
• Plocksallad

Fyra viktigaste trädgårdsverktyg
• Sekatör
• Grensax
• Planteringsspade

• Vanlig spade
 

Annikas fem bästa odlingstips
• Börja inte för tidigt med frösådder.

• Kom ihåg att vattna.
• Håll koll på ogräset.
• Njut av att se allting växa.
• Kom ihåg att skörda och ta vara på det du odlat.

Fortsättning från föregående sida

Miniträdgården sköter nästan hela odlingsprocessen själv.  
I den undra delen finns plats för vatten och frökapslar.  
 

 
Den övre delen 

av miniträdgården 
består av lampor som 
anpassar ljuset efter 
vilken del av växtpro-

cessen plantorna 
befinner sig i. 

 
Annika Holl-

sten fick miniträd-
gården i födelsedags-
present i februari. Här 

är hennes första 
plantor.
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Mariehamn: 16880, 0400 804 190    Jomala: 040 729 4200
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

JS-Däck
ÄVEN BILSERVICE

                                       i Mariehamn 
tel. 0457 342 4264

DÄCK FRÅN KUMHO, CORDIANT 
OCH ANDRA MÄRKEN

SOMMARDÄCKEN
hittar du hos oss!

PR ByggnadsMaterial Ab

VI FINNS PÅ VIKINGAGRÄND

Vikingagränd 1B Mariehamn • e-post: pr@aland.net
    ☎ 13 720

TAK- &
VÄGGPLÅT

Marknadens
mest kompletta

takavvattningssystem
- Monteras snabbt och enkelt utan
kitt, fogmassa eller specialverktyg.

Finns i fl era standardfärger

Vi tillverkar plåtbleck.
T.ex: fönsterbleck, lister 

och gavelbeslag m.m.

OBS!
25 års

ytskikts-
garanti!

Rakprofi l 20
0,5  0,6 mm 

Tegelprofi l
350

0,5  0,6 mm

Klicktak
0,5  0,6 mm

BYTA GARAGEPORT?

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

VÅRA 5 MODELLER
fi nns i fl era färger, utföranden

och storlekar, även med fönster.

Alla 
storlekar

fi nns
tillgängliga

Pris inkl. montering från:

 2.150,-

www.prbyggnadsmaterial.ax

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

KAMPANJ JUST NU:
Batteridrift vid strömavbrott ingår
– kör porten ca 8 ggr utan el

Södersundavägen 58 • tel. 23 280
VARDAGAR: 08.00–16.00

Välkommen!

SOMMARDÄCKSPECIAL
på ett urval modeller och storlekar!

195/65R15.....................79,-/st

205/55R16.....................85,-/st

225/45R17.....................99,-/st

Michelin Primacy4   

195/65R15..............................99,-/st 
205/55R16.........................115,-/st

225/45R17.........................149,-/st

DÄCKHOTELL
Tröttnat på att ha utrymmes 
krävande hemma i garaget?  
Förvara dina däck hos oss istället  
så får du mer plats för annat.

I förvaringen ingår:
• Konditionsgranskning
• Hjultvätt
• Förvaring
• Lagerförsäkring



26 Just nu 2 / 2022

MARIEHAMNS 
LITTERATURDAGAR
24—27.03.2022  

SARA  
ANDERSSON

STINA  
WOLLTER 

ATILLA 
YOLDAS

SARA
LÖVESTAM

QUYNH
TRAN

SOFIA 
BERGSTRÖM

YUKIKO
DUKE

SARA  
NAZARI

NINA  
WÄHÄ

FRIDA  
BOISEN

JENS 
LILJESTRAND

KARIN 
ERLANDSSON

SANNA  
TAHVANAINEN

KOKO
HUBARA

RITA
PAQVALÉN

STEFAN 
KRAKOWSKI

MARTINA 
MOLIIS-MELLBERG

MATHIAS  
ROSENLUND

GÖRAN 
ROSENBERG

JANINA 
ORLOV

ZANDRA 
LUNDBERG

Se hela programmet på 

www.litteraturdagarna.ax

Biljetter på Mariehamns bokhandel

och www.bokhandel.ax
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VÅRENSVÅRENS
trender
i butik

Här är

Vårens största trend är en  
explosion av färger om man  
frågar stans butiker.    
    Vilka andra trender bör man 
satsa på och vilken outfit går 
alltid hem på våren? Åland 
Just Nu har koll på läget.

1. Färg! Lila, Kellygrön, tangygrön, radiangul och varma och kalla toner av 
beige. Trendiga plagg är kostymer, kavajer och västar i granna färger,  

korta kavajer, handstickade och virkade toppar i kort modell,  
randiga sommartröjor i bomull, låga jeans, korta toppar, gärna vintage-

jeans, paljetter, glitter och lamétyger.

2. Det är som färgterapi i butiken. Kunderna blir inspirerade och glada.

3. Klänningen. Den finns i många varianter både till vardag och de riktigt 
festliga tillfällena.

4. Då skulle vi satsa på en bekväm kostym i tjockt jerseytyg i glada färger. 
Den är enkel att stajla med andra plagg från garderoben. Kavajen och  

byxorna kan du också använda separat.

5. Vit skjorta och jeans. Enkelt, snyggt och klassiskt. Och en kavaj i Chanelstil.

1. Jeans, jeans och jeans! Sen bjuder vå-
ren på mer färg än någonsin och vi gillar 
alla nyanser av blått, men även neutrala 
toner i beige och vitt. Vi kommer även att få 
se en hel del plagg i frotté längre fram i vår.

2. Vi gillar de vida jeansen och plaggen i 
frotté. Bekvämt OCH snyggt.

3. Satsa på ett par riktigt schyssta jeans 
med bra passform. Både trendigt och håll-

bart i längden!

4. Ett par ljusa jeans, en t-shirt i bra kvalitet 
och sneakers. En linneskjorta eller overshirt 
över och du är klar.

5. Randigt och sneakers hör våren till.

Zic zac, Lina Karlsson

Modehuset Alice, Irina Benukidze-Fisun
 

1. Vilka vårtrender har ni 
valt att lyfta i er butik?

2. Har ni någon favorittrend? Varför?
3. Om man investerar i ett plagg i vår, vilket 

tycker ni att det borde vara då?
4. Hur ser den perfekta våroutfiten ut enligt er?

5. Vilken/vilka vårklassiker kommer 
alltid tillbaka?

Tara Bamberg
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Foto: Robert Jansson
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Foto: Robert Jansson

 
Kostymer 

och kavajer av 
olika slag hittar man 

på Modehuset 
Alice. 

 
På Mode-

huset Alice är 
det färg, färg och 
mera färg som 

gäller i vår.

 
Förra årets 

färg, lila, hänger 
med även detta år 
och pryder ett av 

skyltfönstren på Mo-
dehuset Alice. 

Colorblocking-
trenden där 
färg matchas 
med färg är 
extra het i vår.

Jeans är vårens 
hetaste trend 
på Zic zac. 
På bilden 

Elsa Nylund.
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Läderbiten, Ingrid Holmström

Dress Like Marie, Marie Backman-Thors

1. Färger! Glada färger! I år behöver vi få se färger. Är du inte bekväm med färg hela vägen 
från topp till tå så plocka in färggranna accessoarer. Någon liten färgklick kan verkligen 
lyfta hela outfiten. Vi själva blir glada av det, och av reaktionerna att döma från våra kunder 
så piggar det verkligen upp!

2. Den maritima, stilrena trenden funkar alltid, en riktig klassiker!

3. Investera i något som håller flera säsonger, satsa på skor eller kläder av hög kvalitet som 
du vet att du kommer att använda länge och som går att kombinera med det du redan har i 
garderoben och som funkar också med framtida inköp. Det tycker vi att är hållbart.

4. Snygga ljusa sneakers, passar alla åldrar och ger en cool edge till outfiten. Annars en rik-

tigt snygg sandal som du kan kombinera med vilken outfit som helst, hela säsongen – ända 
från maj till augusti. Gärna den mönstrade kjolen som går ner en bit på vaden, med en 
snygg topp eller en fräsch vit t-shirt till! En jeansjacka på det och en handväska du älskar 
så har du hittat din look!

1. Färgglatt och piggt, blom-
migt och randigt. Mönstrat 
och färgglatt – i olika toner 
beroende på säsong. Färg 
påverkar vårt och andras 
humör positivt – färg piggar 
alltid upp.

3. En skön välsittande kofta 
är ett bra basplagg, egentli-
gen året om.

4. Den perfekta outfiten sit-
ter som en smäck. Passfor-
men är viktig och outfiten 
får gärna gå i pigga färger 
som förstärker ens per-
sonlighet. Färgglad outfit = 
glatt humör.

5. Randigt och prickigt. 
Randiga eller prickiga 
klänningar och blusar för-
knippar jag alltid med våren.

 
1. Vilka vårtrender har ni 
valt att lyfta i er butik?

2. Har ni någon favorittrend? Varför?
3. Om man investerar i ett plagg i vår, vilket 

tycker ni att det borde vara då?
4. Hur ser den perfekta våroutfiten ut enligt er?

5. Vilken/vilka vårklassiker kommer 
alltid tillbaka?

”Färger! Glada färger! I år behöver vi få 
se färger. Är du inte bekväm med färg 
hela vägen från topp till tå så plocka in 
färggranna accessoarer.”
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Foto: Robert Jansson
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Foto: Daniel Eriksson

 
Randigt och 

sneakers är två 
säkra kort som hör 

våren till. Elsa Nylund 
på Zic zac visar 

looken.

 
Läderbiten 

rekommenderar att 
man investerar i kva-

litativa plagg som håller 
säsong efter säsong.  
Carola Hongell visar 

några av vårens 
plagg.

Randiga och prickiga 
plagg förknippar 

Marie Backman-
Thors med 

våren. 

Marie Backman-Thors visar en 
färgglad kofta som är klädsamt 
året om och piggar upp.
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Verkaregränd 4 • Tel 16 790 • Öppet: vard. 9–17, lörd. 10-15
www.feja.ax

Fint till påsk

Fjäderblommor
3 påsar 18,90 
(6,90/påse)

Finns i fl er färger

Konstgjorda 
tulpaner 6,50

Äggkorg 
stor 29,90 
liten 20,50

Kanin
stor 29,50
liten 6,50

Emaljkruka
från 17,80.

Redskapskrok
• innehåller 15 krokar

(34,90) 19,90

Mutter-
dragare 1/2”

(99,90) 79,-

Lagerhylla 
med 5 hyllor
• maxlast 175 kg/hylla

(38,90) 29,90

Combokit 
18V batteri + laddare
DLX2289TJ

(599,-) 429,-

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

bra att ha
inför vårens
projekt!

19,90
LagerhyllaLagerhylla

(38,90) 29,90

bra att ha
inför vårens
projekt!

Surrningskit

(41,90) 24,90

Spikpistol
Rakbanad FN2190
• 21 grader
• 50–90 mm spik

 (349,-) 149,-

Kabelvinda
Gelia, 15 meter

(59,90) 29,90

Mutter-Mutter-
dragare 1/2”dragare 1/2”dragare 1/2”

(99,90) 79,-

Grovdammsugare 
Buddy II 18T Nilfi sk

(189,90) 119,-

Magasinkärra 
• Maxlast 100 kg
• Punkteringsfria hjul

(124,90) 69,-

 Gäller så långt lagret räcker.

Fasta priser, snabbt & enkelt!
Ring 0457 358 8093 eller mejla 
mats.gottberg@live.com 

Altaner, trappor, 
terrasser
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Tabell 1 – rekommenderat avstånd från korsningar, backkrön och kurvor.

Hastighetsbegränsning [km/h] 30 50 60 70 90

Avstånd [m] 35 80 100 130 190

Bild 2. Upplag får inte placeras på de rödmarkerade avsnitten.  
(ill.Trafikverket Sverige)

Bild 4. Trafiksäkert upplagd välta. Utformningen förhindrar att enskilda 
stockar tränger in i kupén på en bil som kolliderar med vältan.  
(ill. Trafikverket Sverige) 

1. Om möjlighet finns ska upplaget placeras så att lastning 
och lossning kan ske från en mindre trafikerad väg (bild 1),  
vilket på så vis ger en ostörd arbetsplats.

2. Om placering inte är genomförbar enligt ovan, kan upplaget 
placeras invid den allmänna vägen, men på ett sådant sätt att 
trafiksäkerheten inte riskeras.

Lagring får inte ske inom korsningsområdens frisiktsområde 
och inte heller i kurvor och backkrön (bild 2).

Minsta rekommenderade avståndet från korsningar, backkrön 
och kurvor kan ses i tabell 1.

 

3. Upplag inom skyddsområdet ska placeras utanför vägom-
rådet dock minst 3 meter från vägrenen vid hastighetsbe-
gränsning upp till 70 km/h och minst 7 meter vid 90 km/h. 
OBS! Tillstånd krävs för lagring av virke längs huvud- 
vägarna 1, 2, 3 och 4 samt landsväg 40.

4. Upplaget ska placeras så att vägtrummor och diken hålls 
fria, samt att skador inte uppkommer på körbanor, vägre-
nar, diken eller slänter.

5. Upplaget får inte placeras på en busshållplats eller på en 
parkeringsficka. Upplaget kan med fördel anordnas i anslut-
ning till en parkeringsficka, dock aldrig till en busshållplats.

Bild 3. Bilden visar hur vältan inte ska placeras samt hur en korrekt place-
rad välta är utformad. (ill. Trafikverket Sverige)

För mer information om hur du säkert placerar virke längs med väg  
se www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/

Virkeslagring längs med väg

Bild 5. Utformning av en sluttande välta. (ill. Trafikverket Sverige)
A – Minsta tilllåtna avstånd från vägkant till vältans sida enligt punkt 3.
B – Vältans nedre dels höjd (1,5 meter) ovan vägbanan, jämndragen mot vägen.
C – Vältans totala höjd får inte vara högre än 4,5 meter ovan vägbanan.
D – Första vältan som möter trafiken skall vara sluttande.

Bild 1. Lossning och lastning från en mindre väg.  
(ill. Trafikverket Sverige)

Vältan ska placeras och läggas upp trafiksäkert,  
enligt villkoren nedan:

6. Upplaget ska placeras så att vältan inte riskerar att rasa in på 
vägbanan och läggas upp med stockändarna mot vägen (bild 
3).

7. Från marknivå och upp till ca 1,5 meter ska vältan vara jämn 
mot vägen. Den nedre jämna delen av vältan fungerar då som  
ett vägräcke och minskar risken för skador. Över 1,5 meter 
behöver vältan inte vara jämn men inga stockar får sticka ut 
så att de vid kollision kan tränga in i en fordonskupé. Detta 
undviks enklast med ett indrag på 0,5–1 meter (bild 4).

8. Den första vältan som möter trafiken ska vara sluttande  
(bild 5).
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Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
 �  .jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tor 8.30-16.30, fre 8-14

DU VET VÄL ATT VI ÄVEN GÖR 

vanliga elinstallationer. vanliga elinstallationer.

BÅLPANNA
EMBLA

18900

BÅLPANNA
JETTE

25900

BÅLPANNA
ASK

17900

SV14 för 80 m2

LUFT-
SOLFÅNGARE
kommer a�  förbä� ra 
inomhuslu� ens
kvalitet, ge värme
och ventilera huset!

SV14 för 80 m

och ventilera huset!och ventilera huset!

SV7 för 50 m2

SV3 för 25 m2

Skönt a�  vara utomhus!
Smörgåsjärn 

3500

Ka� ebryggare 8900
Vå� eljärn 3500

Munkjärn

1500

Stekpanna 22 cm 

1600

Ka� epanna 1500

För bygget och verkstaden!

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

SERVICE FÖR DIG

Blocknyckelsats
• 6-32 mm
• 21 delar KAMPANJPRIS! 99,-

Bräckjärn Blackgiant, 3-pack 
300, 610 och 930 mm

ENDAST 69,-Begränsat antal!

Perfekt till 
däckbytet!

Arbetsbelysning 
på metervara!
25 m på vinda

199,-

Mutterdragare M18 FMTIWF12-0X
• Upp till 881 Nm lossningsmoment och 

upp till 745 Nm åtdragningsmoment
•  Kompakt design - endast 152 mm lång

Köp till 2 st 5 Ah batterier och snabbladdare för 200,-

KAMPANJPRIS! 299,- (409,-) 

Vinkelslip 
M18 ONEFSAG125XB-0
RAPIDSTOP™ skivbroms

NU ENDAST!199,- (435,-)

Köp till 2 st 5 Ah batterier och snabbladdare för 200,-
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Vikingagränd 1A, Mariehamn, tel. 528 270 • info@brinktec.ax

Välkommen till 
vår verkstad/butik 
på Vikingagränd 1A!

Stefan, med 
40 års erfarenhet 

i branschen hjälper 
dig med service 

och reservdelar.

Specialiserad verkstad • Reservdelsförsäljning

MARINMOTORER

Båtmotorservice!
Lämna in din motor för service och vi ser till att 

du tryggt och säkert kan  njuta av årets båtsäsong.

SMÅMASKINSSERVICE

Vi tillhandahåller service, 
installation och reservdelar

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör 
till  båtar och ATW

Självklart
 servar vi även 

andra trädgårds-
maskiner och
småmaskiner!

Kampanjpris på 
marin- och fritids-

batterier

Stort utbud av startmotorer, 
generatorer och batterier

Vi levererar 
reservdelar och 
tillbehör till de 
fl esta märken.
Det som vi inte har i 
lager, beställer vi.

fl esta märken.
Det som vi inte har i 
lager, beställer vi.

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

Vi har arbets-
kläder för alla 
yrkesområden!

Dalkarbyvägen 2, Mariehamn, tel 14 587, e-mail: knegarn@aland.net, må–to 8–17, fr 8–16, lö 10–13

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin!

FootStop
Service 

Gör det lättare att prova 
ut skor och sulor 

som funkar optimalt 
för dina fötter.

FootStop
Service 

Gör det lättare att 
prova ut skor och sulor 

som funkar just för 
dina fötter.

Att satsa på rätt skor 
med rätt utprovade 

sulor är en investering 
för framtiden.

Gör det lättare att prova 

som funkar optimalt 
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Vit sparris med  
bearnaisesås på brynt  
smör och krutonger

Det brynta smöret tar din  
bearnaise till en helt ny nivå!

Krutonger görs med fördel av  
gårdagens torra bröd. Lägg upp 
små brödbitar på en ugnsform 
och in i ugnen. Klart.

Bearnasie  
med brynt smör
Gör enligt receptet bredvid men 
bryn smöret i stället för att skira:

Bryn smöret på låg- till 
medelvärme i en kastrull. Rör 
hela tiden tills smöret blir bärn-
stensfärgat och doftar nötigt. 
Det ska inte blir bränt. Låt 
svalna en stund innan montering. 
Brynt smör är varmt!

SPARRIS

Sparris med pocherat  
ägg, lax och hollandaise
Grön sparris med pocherat ägg, kallrökt lax och 
hollandaise är en riktig klassiker! Servera gärna på 
rostat eller smörstekt surdegsbröd.

Ingredienser
16 gröna sparrisar
smör till stekning
salt och peppar
4 ägg
cirka 300 gram kallrökt lax

Hollandaisesås
150 gram smör
4 äggulor 
2 msk citronsaft
1 krm cayennepeppar
0,5 tsk salt

Gör så här:
Smält smöret på svag värme. Vispa upp äggulor 
och citronsaft i en skål eller kastrull över ett vatten-
bad, eller på spisen (ta bort kastrullen från spisen 
innan nästa steg). Tillsätt det varma smöret i en fin 

stråle under kraftig vispning. Undvik bottensatsen 
från smöret. Smaka av med salt och cayennepeppar.
Pochera äggen genom att först knäcka ner dem 
i små koppar av något slag. Sedan, i en kastrull 
med lite vinäger, sätter du snurr på vattnet med en 
matsked och häller i äggen försiktigt. 
Pochera två ägg åt gången i 2–3 minuter.  
Lyft upp med hålslev och gör nästa två.
Bryt av den nedersta biten på sparrisen och stek 
resten snabbt i en panna med smör. Salta och peppra.

Servera med hollandaisesås, pocherat ägg och lax.

 
Svartrot

Svartrot, eller ”fattigmanssparris” 
som det också kallas är likt den vita 

sparrisen både i form och smak. Under 
det jordiga och mörka skalet gömmer sig 

en riktig delikatess! Var noga med att lägga 
de skalade rötterna direkt i vatten med  

lite citron. Annars blir de mörka.
Goda nykokta med lite citronsaft, 

olivolja och flingsalt.

Ingen   vår  utan
Alldeles snart skördas sparrisen, 
vårens första och finaste primör! 
Den gröna delikatessen ger lyx 
både till vardag och fest. 
    Tillsammans med ett glas  
bubbel är sommaren redan här!

    Text, reecpt och foto: Staffan Lund

Vit sparris med  
bearnaisesås och  
krispig potatis
Bearnaise funkar till allt, även sparris! Med krispig, friterad 
potatis blir det magiskt gott. Snåla varken på potatis eller 
sås! Jag gillar en något luftigare och lösare bearnaise till 
sparris och använder då lite mer reduktion än vanligt och 
vispar upp såsen med smör tills den är lagom tjock. 

Sparris
8 vita sparrisar, skalade och med  
cirka en centimeter bortskuren
2 liter vatten
3 msk salt
3 tsk strösocker
1 dl citronsaft

Bearnaisesås
250 gram smör
0,75 dl vatten
0,25 dl vitvinsvinäger av bra sort. 
5 vitpepparkorn 
1 nypa cayennepeppar
1 lagerblad
2 grovhackade schalottenlökar
2-3 äggulor beroende på storlek. 
några stänk Worcestershiresås
2 msk dragon inlagd i vinäger
salt och peppar

Krispig potatis
2 skalade potatisar
frityrolja
salt

Eventuellt hackad gräslök för färg

Gör så här:

Bearnaisesås 
Smält smöret i en kastrull och låt stå på svag värme.
Värm upp vatten i en stor kastrull för vattenbad.
Mät upp vatten, vinäger, dragon, vitpeppar, schalottenlök 
och lagerblad i en liten kastrull.
Koka upp och reducera till hälften. 
Sila av i en ren såspanna eller rundbottnad kastrull.
Ta bort det vita skummet från det smälta smöret som lagt 
sig på ytan.
Ställ ner kastrullen med reduktionen i vattenbadet och 
vispa ner äggulorna. Det går också bra att värma direkt 
på spisen, men då gäller det att hålla koll: Vispa tills det 
tjocknar, lyft bort kastrullen och ställ på en fuktig disktrasa. 
Disktrasan håller kastrullen på plats.
Häll ner smöret i en fin stråle under kraftig vispning.
Krydda med worcestershiresås, cayennepeppar, salt och 
färsk dragon.

Sparris
Koka upp vatten, salt, socker och citron. Lägg ner sparrisen 
i vattnet och sjud cirka åtta minuter. Stick sparrisen med en 
potatissticka och känn efter. Koka eventuellt lite till om den 
känns för hård.

Krispig potatis 
Strimla potatisen fint med mandolin eller rivjärn och lägg i 
ljummet vatten. Ta upp från vattnet efter några minuter, torka 
och fritera krispigt i frityrolja. Låt torka på papper och salta lätt.

Lägg upp sparrisen, ös på med sås och avsluta med ett 
berg av potatis och hackad gräslök.
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MARS

fredag 18
FILM

VERA Filmfestival 2022
Se Verafilmfestival.ax för hela 
programmet i Bio Savoy.

DANS
”Här och nu” – nutidsdans av Hanna 
KiviojaM odern nutidsdansföreställ-
ning som skapas i samarbete med 
dig som upplever föreställningen på 
plats vid Nordens institut på Åland 
kl. 18.

TEATER
Teater: ”Skriva eller dö” - en monolog 
om Sally Salminen Skriven av Ulrika 
Gustafsson, regisserad av Johan 
Karrento och med Ylva Ekblad på 
scenen som Sally. I Stadshuset kl. 
19.

TEATER

Teater: Miramar – I afton dans
Fars i Alandica om legendariska 
Restaurang Miramar med mycket 
60-tals-sång och musik. Kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Kire Ljung 
på Park Kl. 21.

lördag 19

KULTUR / MUSIK

Möt konstnären Monique Lundberg i 
GALLERIET Monique berättar om sin 
och systern Johannas konst, som 
kan ses i utställningen Åå-la-la Mitt 
Åland. Kl. 12-14.

FILM

VERA Filmfestival 2022
Se Verafilmfestival.ax för hela 
programmet i Bio Savoy.

GUIDNING / RUNDTUR / KONST
Temaguidning om donationerna på 
Ålands konstmuseum Guidning om 
donationerna i utställningen Joel 
Pettersson och Ture Bengtz. Boka 
din plats på info@museum.ax eller 
ring +358 18 25 426. Kl. 14.

KULTUR / MUSIK

NOWROOZ 1401 / 2022
En helkväll i Smakbyn fylld av dofter, 
smaker, musik, dans och poesi från 
den persiska kulturen. Kl. 18.

FÖRELÄSNING / ÖVRIGT
En kväll - tre samtal om hantverk 
Samtalsledare är Nina Eriksén, 
gäster är finsnickare Johan Wiklöv, 
skolledare och bildlärare Ida Fyrqvist 
och handvävare Helena Taivassalo. 
Nordens institut på Åland kl. 18.30.

TEATER

Teater: ”Skriva eller dö” - en monolog 
om Sally Salminen Skriven av Ulrika 
Gustafsson, regisserad av Johan 
Karrento och med Ylva Ekblad på 
scenen som Sally. I Stadshuset kl. 19.

TEATER

Teater: Miramar – I afton dans
Fars i Alandica om legendariska 
Restaurang Miramar med mycket 
60-tals-sång och musik. Kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Kire Ljung 
på Park Kl. 21.

söndag 20
FILM

VERA Filmfestival 2022
Se Verafilmfestival.ax för hela 
programmet i Bio Savoy.

GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Vikingatiden i 
Kulturhistoriska Museiguiden Geir 
Henriksen berättar om vikingatiden 
i Norden och på Åland i Ålands 
kulturhistoriska museum. Kl. 14.

TEATER
Teater: ”Skriva eller dö” - en monolog 
om Sally Salminen Skriven av Ulrika 
Gustafsson, regisserad av Johan 
Karrento och med Ylva Ekblad på 
scenen som Sally. I Stadshuset kl. 
19.

torsdag 24
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2022 
Litterärt program i stadsbiblioteket 
med författare och artister. Se Lit-
teraturdagarna.ax.

fredag 25
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2022 
Litterärt program i stadsbiblioteket 
med författare och artister. Se Lit-
teraturdagarna.ax.

TEATER
Teater: ”Skriva eller dö” - en monolog 
om Sally Salminen Skriven av Ulrika 
Gustafsson, regisserad av Johan 
Karrento och med Ylva Ekblad på 
scenen som Sally. I Stadshuset kl. 
19.

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

lördag 26
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2022 
Litterärt program i stadsbiblioteket 
med författare och artister. Se Lit-
teraturdagarna.ax.

FÖRELÄSNING / KULTUR
Föredrag: De gamla bondgårdarna 
skola räddas Johan Häggblom, 
bebyggelseantikvarie och filosofie 
master i kulturvård vid Göteborgs 
universitet berättar om arkitekt Einar 
Rudskogs resor på Åland 1923-24 
i Ålands kulturhistoriska museum. 
Kl. 14.

BARN / UNGA / UTFÄRD / UTFLYKT Vand-

ring med skräpplockning på Stornä-
sets naturstig Städa Åland arrang-
erar en vandring genom Stornäsets 
rofyllda miljöer samtidigt som man 
plockar skräp längs vägen. Ta med 
fika! Kl. 14-16.

TEATER
Teater: ”Skriva eller dö” - en monolog 
om Sally Salminen Skriven av Ulrika 
Gustafsson, regisserad av Johan 
Karrento och med Ylva Ekblad på 
scenen som Sally. I Stadshuset kl. 
19.

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

söndag 27
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2022 
Litterärt program i stadsbiblioteket 
med författare och artister. Se Lit-
teraturdagarna.ax.

GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: I helgonens spår i 
Kulturhistoriska Hanna Leppälä 
berättar om den katolska tiden på 
Åland med åländska skyddshelgon 
i spetsen i Ålands kulturhistoriska 
museum. Kl. 14.

måndag 28
LITTERATUR
Bokcirkel - Ekonomi & Samhällsfrå-
gor Vi utgår ifrån boken: Vem lagade 
Adam Smiths middag. Författare: 
Katrine Marcal. Samtalsledare Inge-
mar Johansson. I Föreningshuset 
Ålandsvägen 40 kl. 18.30-19.30.

onsdag 30
FÖRELÄSNING / ÖVRIGT
Kastelholmssamtalen 2022: Genom-
brott eller sammanbrott? Återkom-
mande samtal med fredstema som 
hålls i anslutning till Ålands demilita-
riseringsdag. Se Peace.ax

APRIL

fredag 1
KROG / NÖJE / MUSIK
A Tribute To Hurriganes med Shorai 
Shorai på Park Bandet spelar från 
22.

lördag 2
KULTUR / MAT

Säldag med Archipelago Pares
Dag om säljakt och tillvaratagande 
på Ålands jakt- och fiskemuseum. 
Föreläsning ”Sälen som mat och 
råvara” med Viktor Eriksson kl. 
10 och 14. Miniutställning med 
säljaktsredskap och råvaror från 
sälen. Kl. 10-15.

BARN / UNGA / KULTUR
Utställningen Havsmonster öppnar i 
Ålands sjöfartsmuseum I den nya ut-
ställningen väcks havsmonstren på 
de gamla sjökorten till liv i en form 
du kan röra vid: Kom, undersök och 
lek!

FÖRELÄSNING
Kulturhistoriska museum: Ålands kyr-
kohistoria - föredrag av Åsa Ringbom 
Föreläsning i Ålands kulturhistoriska 
museum kl. 14.

MAT / ÖVRIGT

Landsbygdsgalan 2022
Se landsbygd.ax

KROG / NÖJE / MUSIK
Psykedelisk blues med Filip 
Karlström med Angstbaden på Park 
Bandet spelar från 22.

söndag 3
GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Ryska tiden på Åland 
1809-1917 Museiguiden Geir Henrik-
sen berättar om livet på Åland under 
de olika tsarernas makt i Ålands 
kulturhistoriska museum. Kl. 14.

tisdag 5

 

... Sheyda Shafiei är projektledare 
för Mariehamns litteraturdagar 
den 24-27 mars.
 
Temat för årets litteraturdagar är ursinne, 
kan du berätta om det?
– Vi hade ett första möte med hela styrelsen 
och arbetsgruppen i höstas där vi kastade fram 
olika idéer, och Simon Holmström kom med 
förslaget ursinne. Temat har utvecklats en del 
under arbetets gång, och vi har lekt lite med or-
det. Det är inte bara det starka, aggressiva van-
sinnet, utan ursinne kan också vara det första 
sinnet eller ur ett sinne. Vi har insett att det går 
att använda på många sätt och att vi kan täcka 
in flera områden med det temat.
Det är evenemangets 30-årsjubileum, kom-
mer det att firas?
– Inte på något specifikt sätt, men vi kommer 
att utbringa en skål. Vi har valt att inte titta till-
baka på de trettio åren utan sikta framåt i stäl-
let, det har varit så mycket jubileum på Åland 
ändå. Vi är glada över att kunna ordna ett fy-
siskt evenemang igen efter två år – det kommer 
vi fira!
Vad ser du mest fram emot?
– Jag vill hinna med allt! Det är men svårt att 
välja bara ett som projektledare när man har 
varit med och skapat hela programmet.
Har du någon personlig favorit bland gäs-
terna?
– Jag ser fram emot att se Sara Nazari upp-
träda, hennes spoken word och hennes tankar 
om det som uttrycksform. Sen också Quynh 
Tran, och Nina Wähä är ju fantastisk … Det är 
svårt att välja! 
Hur har planeringen gått?
– Det har gått rätt bra att hitta författare. Alla 
ivriga på att komma ut och samtala kring 
böcker. Det har varit mer spänning kring pan-

demiläget, vilka restriktioner som kommer att 
finnas, och logistiska utmaningar kring att ta 
sig till Åland.
Hur känns det nu inför litteraturdagarna?
– Det känns spänt och lite stressigt, men mest 
kul att det faktiskt är runt hörnet nu!
 
Text: Tilda Lindén
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Utanför museet har man program från klockan 18 
till 23. Programmet är kurerat av Sheyda Shafiei och 
Nayab Ikram.”Hanna Kivioja uppträder med en interak-
tiv improvisationsdans, då kan publiken få vara med så 
bra det går”, säger Sheyda Shafiei.  Foto: Daniel Eriksson
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TEATER
Teater: Är det hett här? En MenoMo-
noManifestolog om klimakteriet Med 
mod och humor delar Anna Hultin 
med sig av sin personliga forskning 
i menopausens biologi och historia, 
varvat med lite Shakespeare och 
oinbjudna experter i Alandica kl. 19.

onsdag 6
KROG / NÖJE
Stand up: Mänskligheten -  
Föreställningen om oss själva med 
Fredrik Lindström  på Alandica 
kl.19.30.

fredag 8
MUSIK
Kammarmusikkonsert: Vem kan segla 
förutan vind Experimentell stråkkvar-
tett med Zaida Ponthin violin, Gaia-
neh Pilossian violin, Ruth Spargo 
cello, Jesper Julin kontrabas och 
Jordi Carrasco Hjelm kontrabas i 
Alandica kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Christofer 
Jerndal på Park Kl. 21.

lördag 9

MARKNAD / LOPPIS

Påskmarknad i Mariehamn
Försäljning av påskpynt, fisk, 
hantverk i alla former, blommor, 
fårskinn, charkuterier, hembakt och 
mycket mer. Kl. 10-15.

MARKNAD / LOPPIS

Tjärmarknad i Sjökvarteret
Hantverkare, matförsäljare och tjära 
av prima kvalitet. Kl. 10-16.

GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning på Ålands konst-
museum: Jonnie Listerby om Joel 
Pettersson Jonnie Listerby guidar 
och berättar om Joel Pettersson i 
utställningen Joel Pettersson och 
Ture Bengtz. Boka din plats på 
info@museum.ax eller ring 018 25 
426. Kl. 14.

KROG / NÖJE / MUSIK

Musik: Spirit Of The 80`s
Upplev 80-talets bästa hits live på 
Alandica kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Christofer 
Jerndal på Park Kl. 21.

söndag 10
GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Vår dödlighet - och 
efter det?  Museiguiden Hanna 
Leppälä om människornas inställ-
ning till och traditioner kring döden 
under olika epoker. Kl. 14.

måndag 11
MUSIK
Legendernas nostalgikväll 2022 Från 
legendariska hits till spännande Ja-
mes Bond teman i Alandica. Kl. 19.

tisdag 12
MAT

Smakbyn öppnar igen!
Lunch tisdag-fredag kl. 11-
15, kvällsöppet fredagar och 
lördagar.

onsdag 13
MAT

Smakbyn öppnar igen!
Lunch tisdag-fredag kl. 11-
15, kvällsöppet fredagar och 
lördagar.

torsdag 14
MAT

Smakbyn öppnar igen!
Lunch tisdag-fredag kl. 11-
15, kvällsöppet fredagar och 
lördagar.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Niclas 
Eriksson och Andre Linman på Park 
Kl. 21.

fredag 15
MAT

Smakbyn öppnar igen!
Lunch tisdag-fredag kl. 11-15, 
kvällsöppet fredagar och lördagar.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR
Påsköppet på Kastelholms slott  
Lär dig om slottet med hjälp av 
audioguiden, leta efter piratkistor 
eller lek bland utklädningskläderna 
i Barnens rum. Kl. 10-16.

MARKNAD / LOPPIS / MAT

Påsköppet på Smakbyn
Restaurang Smakbyn med 
gårdsbutiken och godisfabriken 
Karamelleriet har öppet från kl. 13.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Niclas 
Eriksson och Andre Linman på Park 
Kl. 21.

lördag 16
MAT

Smakbyn öppnar igen!
Lunch tisdag-fredag kl. 11-15, 
kvällsöppet fredagar och lördagar.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Påsköppet på Kastelholms slott  
Lär dig om slottet med hjälp av 
audioguiden, leta efter piratkistor 
eller lek bland utklädningskläderna 
i Barnens rum. Kl. 10-16.

MARKNAD / LOPPIS

Påskmarknad i Mariehamn
Försäljning av påskpynt, fisk, 
hantverk i alla former, blommor, 
fårskinn, charkuterier, hembakt och 
mycket mer. Kl. 10-15.

BARN / UNGA
Påskpyssel för barn i Ålands kul-
turhistoriska museum Drop-in kl. 
11-15. Även äggjakt och tipspro-
menad hela vecka 15 och 16.

MARKNAD / LOPPIS
Påskmys på Matsmårs hembygds-
gård på Föglö Försäljning av hant-
verk och påskmat. Kl. 12-15.

MARKNAD / LOPPIS / MAT
Påsköppet på Smakbyn Restaurang 
Smakbyn med gårdsbutiken och 
godisfabriken Karamelleriet har 
öppet från kl. 13.

FÖRELÄSNING / KULTUR
Föredrag: När kriget kom till byn 
Etnolog Ida Hughes Tidlund berät-
tar om hur ålänningar formades av 
de två världskrigen och hur krigens 
följder på olika sätt kröp in i deras 
vardag i Ålands kulturhistoriska 
museum. Kl. 14.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Niclas 
Eriksson och Andre Linman på Park  
Kl. 21.

söndag 17
BARN / UNGA
Påskpyssel för barn i Ålands kul-
turhistoriska museum Drop-in kl. 
11-15. Även äggjakt och tipspro-
menad hela vecka 15 och 16.

GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Ålands historia genom 
föremål Geir Henriksen ger en an-
norlunda guidning om livet på Åland 
under 1600-talet i Ålands kulturhis-
toriska museum. Kl. 14.

fredag 22
SPORT

Havsöringsträff Åland
24 h lagtävling. Se Havsöringsträff 
Åland på Facebook.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Richard 
Dahllund på Park  Kl. 21.

lördag 23
SPORT

Havsöringsträff Åland
24 h lagtävling. Se Havsöringsträff 
Åland på Facebook.

FÖRELÄSNING

Kulturhistoriska museum: Torparliv 
i Finström på 1800-talet Föredrag 
med professor Erland Eklund. Boka 
plats på tel 25426 eller på info@
museum.ax. Kl. 14.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Richard 
Dahllund på Park Kl. 21.

söndag 24
GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Fanny Sundström i 
Kulturhistoriska När det självstyrda 
Ålands första landsting samlades 
för snart 100 år sedan, så satt där 
en kvinna bland alla män. Vem var 
denna Fanny Sundström? Musei-
guiden Hanna Leppälä berättar. Kl. 
14.

fredag 29
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Yohan & 
Emil på Park  Kl. 21.

lördag 30
KROG / NÖJE / MUSIK

Hårdrockscovers med Fury på Park
Bandet spelar från 22.

Havsöringsträff Åland arrangeras 22–23 april. Bilden är en arkivbild från Trollingträff Åland.  Foto: Joakim Holmström

Tjärmarknad i Sjökvarteret arrangeras lördag 9 april. 
 Foto: Joakim Holmström

Påskmarknaden i Mariehamn kan besökas 9 april.
 Foto: Daniel Eriksson

EvenemangEvenemang
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De senaste  
uppdateringarna 
hittar du på 
aland.com
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Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som 
utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.
Även vänner och närstående är 
välkomna att ringa.

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

Ring 25 500 
Åland
13 Maj

Från 29/4Lisen
 Elwin

Lizette Nilsson

Peter Jezewski
Man In BlackSuccéshow

som hyllats av
Publiken

Info: www.bebopaluba.com mail: info@bebopaluba.com

biljettbokning: www.bebopaluba.com

Du kan också boka din biljett på alandica.ax

Almas hantverk 
och galleri
Sottunga: Almagruppen 
ställer ut hantverk, konst och 
målningar. Öppet enl ök.

Bomärket
Ovanåker Saltvik: Ålands 
största samling av bomärkta 
föremål. Öppet enl ök, tel 
0400-450004.

Esplanaden i 
Mariehamn
Fotoklubben Obscura ställer 
ut fotografier fram till 9.6. 
På plats finns en QR-kod 
man kan läsa av för mer 
information. Info även på 
hemsidan www.obscurafoto.
org.

Folkhälsans 
Allaktivitetshus
Ann-Mari visar akvareller 
med bland annat 
Mariehamnsmotiv.

Föglö bibliotek
Degerby, Föglö.

Måndag kl. 10-13 och 16.30-20

Onsdag kl. 16.30-20

Torsdag kl. 16.30-21.

3 mars-25 april – ”Nordisk 
natur” fotografier av Christer 
Svedmark

Galleriet
Torggatan 15, Mariehamn.

Öppet som Viktor Crafts & 
Design.

2.2-26.3 – Åå-la-laaa – 
Mitt Åland, med Johanna 
Lundberg och Monique 
Lundberg.

Galleri Juha P.
Styrmansgatan 1, 
Mariehamn.

Måndag–fredag 10–17.

Lördag 10–14.

Juha Pykäläinen är på plats i 
galleriet lördagar 12–14.

19 februari-30 april – JUHAS 
BLÅLAND med målningar av 
Juha Pykäläinen

Galleri NIPÅ
Storagatan 9, Mariehamn.

Torsdagar 17-20, lördagar 
12-15

21 april-18 juni – Det är aldrig 
för sent, digital konst av 
Jakob Olsen.

Galleri skarpans
Kvarnbo-Kyrkvägen 48, 
Saltvik.

Fredag-lördag kl. 12-18. 

Övriga tider enligt 
överenskommelse.

5 mars-30 april – De gömda 
skisserna, återfunna verk av 
Robert Hancock.

Geta bibliotek
Getavägen 2115, Geta.

Tisdagar 16-20

Torsdagar 13-17.

3 februari-31 mars – Förflutet 
och ilandflutet, tavlor av Kjell 
Andersen.

Mars-9 juni – Amerikahus

Havsvidden
Utställning på Art TO GO. 
Natalia Mikkola visar en rörlig 
utställning där sålda verk 

tas ned och nya hängs upp. 
Öppet alla dagar.

Jomala bibliotek
”Abstrakta målningar med 
inspiration från naturen” av 
Britta Gustafsson. Visas till 
den 31.3. Öppet: måndag-
torsdag kl 8-20, fredag kl 
8-15.

Kökars bibliotek
Fotoutställningen 
”Kökar - mitt i havet”, av 
naturfotogruppen SCEN som 
består av Sanna Hillborg, 
Camilla Sipponen, Eva 
Roos och Nora Musgrove. 
Utställningen kan ses fram 
till slutet av mars, under 
bibliotekets öppettider på 
tisdag, onsdag eller torsdag.

Kökar Museum
Öppet enl ök, tel 
04575244077. Kommunens 
Naturrum och fågelplats på 
museiområdet är öppna året 
om.

Köpmanna- 
museet invid 
Marthastugan
invid Tullarns äng

Under perioden sep-maj 
visningar endast enl ök per 

tel. 0400 529461.

Lasses 
fartygsmuseum
Museet visar den åländska 
sjöfarten från maskindrivna 
lastfartyg till färjor. En 
specialutställning om 
telegrafistens radiostation 
och maskinrumsmiljöer är 
ny för i år. För bokning av 
visning, ring 0457 3828459 
eller 018-47626.

Mariehamns-
museet med 
miniatyrstaden
Öppet lördagar 14-16.

Medis
Elevernas vårsalong 
finns på adressen www.
medisvarsalong.ax.

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

Telemuseet  
på Vårdö
Vargata: Teleinformation på 
svenska, finska och engelska. 
Öppet alla dagar och kvällar, 
dygnet runt.

Vårdö bibliotek
”That’s it!” - en retrospektiv 
utställning av Vårdöbo 
Carita Sundström Olofssons 
keramik och akvareller. I 
lilla vitrinskåpet visas Runar 
Salminens vettar, som ägs 
av Wårdö Kulturstiftelse, och 
Salminens träfåglar i olika 
stadier, från grova träfåglar 
till färdigmålade karaktärer. 
Båda utställningar pågår till 
19.4.

Ålands 
konstmuseum
Storagatan 1, Mariehamn.

Måndag stängt

Tisdag-söndag 11-17

Torsdag 11-20

17 mars-17 april – verk av 
Joel Pettersson och Ture  
Bengtz

Ålands 
landskapsarkiv
Miniutställningar om 
gästböcker, äldre trycksaker, 
ovanliga namn. Öppet mån-
tors kl 12-16, fre 12-15.

Ålands  
kultur- 
historiska museum
Storagatan 1, Mariehamn.

Måndag stängt

Tisdag-söndag 11-17

Torsdag 11-19

Basutställning med Ålands 
kulturhistoria från säljägare 
till dagens globala och 
mångkulturella samhälle.

9 februari-17 april – Våra 
kyrkor i nytt ljus, fotografier av 
Gunnar Sjöblom.

Ålands 
Sjöfartsmuseum 
och Pommern
Hamngatan 2, Mariehamn.

September-maj dagligen 
11-16.

2 april – Utställningen 
Havsmonster öppnar.

Året om: I basutställningen 
finns spännande berättelser 
och fantastiska saker. Även 
interaktiva stationer. 

För barn: Ruby och havet.

Ålands 
Lantbrukscentrum 
Jomala by: I Lundbergs 
rum visas konst av Rainer 
Jansson, akvareller och 
skulpturer. Öppet onsdagar 
12-14. För bokning av visning 
ring 31202 eller 040827 
8368.

Ålands 
telehistoriska 
museum
Askuddsvägen 28 B i 
Mariehamn. Teleföremål från 
1890-2022. Öppet enligt 
överenskommelse per tel. 
0457 5301239.

Monique Lundberg och Johanna Lundberg ställer ut Åå-la-laa, Mitt Åland i Galleriet.  Foto: Hülya Tokur-Ehres
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Jussi Grandells Motor Kb
Snickerivägen 4, 
22100 Mariehamn
+358 18 16432, direkt
Mail: jussis@aland.net

Kontio Motors Kruiser 2.0 
premium pack 

med � ädring 1195€
Finns i svart, röd och blå

med � ädring 1195€
Finns i svart, röd och blå

Kontio Motors Kruiser 2.0 
premium pack 

med � ädring 1195€med � ädring 1195€
Finns i svart, röd och blå

Våren är här!

Kontio Motor 
Kruiser 2.0 
svart
1095€

Kontiom 
Motors barn 
Kruiser 990€

Drac Super-
moto RX svart 
4090€

Keeway 
Hurricane vit 
2390€

Keeway F-act 
Evo 2990€

Skyteam MadNut Monkey 
orange 2090€

Peugeot 
Speed� ght 
4 Sportline 

4290€

Fusion MAD-X 
110 1690€

Kom och 
kika på vår 
utställning!

Att mars, april och maj är 
vårmånader lärde vi oss 
redan i skolan. Och det är 
en definition som är den-
samma på hela norra halv-
klotet. Men hur definierar 
meteorologerna våren 
egentligen? Svaret är inte 
helt enkelt.

Sveriges meteorologiska 
institut (SMHI) försöker 
reda ut begreppet. För-
sta kriteriet är att dygns-
medeltemperaturen ska 
vara över noll grader, men 
under tio grader. Men det 
räcker inte med någon 
tillfällig temperaturök-
ning, utan detta ska ske 
sju dagar i följd. Den första 
dagen under denna sju-

dagarsperiod räknas som 
vårens första dag. Så även 
om temperaturen sjunker 

efter en vecka anser man 
alltså att våren har kom-
mit.

Det finns dock ett krite-
rium till: vårens ankomst, 
hur varmt det än må vara, 
kan inte ske före den 15 fe-
bruari.

Men, påpekar SMHI, 
den personliga upplevel-
sen spelar också in. Alla 
har sina egna vårtecken. 
Det kan vara när man ser 
den första blåsippan, när 
tjälen släpper, när båten 
sjösätts, eller när sädesär-
lan trippar runt på gräs-
mattan.

Sandra Widing

Över nollan – då nalkas våren

Ljusare tider, längre da-
gar – sol! I skrivande stund 
går solen upp strax före 
sju på morgonen och ned 
strax före 19 på kvällen. På 
en månad har dagen blivit 
två timmar och 49 minuter 
längre.

Vi är många som längtat 
och som känner det kittla 
lite extra i kroppen när vi 
får tanka ljus och värme 
och nyttigt D-vitamin. Det 
här har också effekter på 
vårt välmående.

Men just den här tiden 

på året ska vi vara extra 
försiktiga med hur mycket 
tid vi tillbringar i solen. 
Och hur vi gör det. Tanka 
sol med försiktighet, med 
andra ord.

Efter en lång och mörk 
vinter har vår hud inte 
hunnit bygga upp något 
skydd mot solens farliga 
UV-strålar och man brän-
ner sig lättare. Vi har hört 
det förr, men det tål, att 
upprepas: Undvik direkt 
solljus mellan klockan 11 
och 15, och skydda hu-

den med kläder. Hud som 
inte skyddas av kläder ska 
smörjas in med kräm med 
hög solskyddsfaktor.

Och glöm inte solglas-
ögonen! Även ögonen tar 
skada av UV-strålning, 
både på kort och lång sikt. 
Som tur är finns det en 
uppsjö av snygga solglas-
ögon att välja bland. Så om 
du inte redan har ett par, låt 
det bli vårens roliga – och 
nyttiga – investering!

Sandra Widing

... och nu kommer även det efterlängtade ljuset
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FÖRPACKNINGAR • DEKALER & ETIKETTER • PROFILERING

Ozonsan
ering

-15%
• Förmånliga provtagningar 

 av inomhusluften

• Även luktsanering

Ren luft inomhus är 

viktigt för både trivseln och hälsan

Läs mer på www.o3rent.com

– REN LUFT NÄRA DIG –

Tel. 0400 616 326
info@rent.com

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

Sporres Ekoisolering 
& Bygg Ab

Värmeisolering av återvunnet papper   
• ekologisk värmeisolering • tillverkas av returpapper • kall och miljöanpassad process 
• inga utsläpp till miljön • cellull kan och skall återanvändas • cellull är en typisk krets-

loppsprodukt • förpackningen är av returpapper • av förpackningen tillverkas cellull 
• cellull har mycket låga värden för emissioner

Sänk dina uppvärmningskostnader!

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Vi håller dig varm!

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

Kenneth Sundholm, tel. 040 072 1243 
info@dsigngarden.com 
www.dsigngarden.com

Behöver du professionell
TRÄDGÅRDSHJÄLP?

Från tanke till 
handling!

dsignGarden är med 

dig hela vägen i dina 

trädgårdsprojekt
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Ansök 
16-30.3.2022

Humaniora, psykologi och teologi (Åbo)

Utbildningslinjer (kandidat + magister) samt magisterprogram: 

• Kultur, historia och fi losofi   
• Teologi  
• Engelska språket och litteraturen
• Finska språket
• Franska språket och litteraturen
• Ryska språket och litteraturen
• Svenska språket
• Tyska språket och litteraturen
• Logopedi (enbart kandidat+ magister) *
• Psykologi (enbart kandidat + magister) *

Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa)

Utbildningslinjer (kandidat + magister):

• Hälsovetenskaper 
• Klasslärare
• Klasslärare, inriktning språkbad*
• Lärare inom småbarnspedagogik
• Lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad*
• Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
• Socialvetenskaper 
• Speciallärare
• Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Magisterprogram:

• Hälsovetenskaper
• Pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning
• Socialvetenskaper

Vid ÅA kan man utbilda sig till ämneslärare i alla undervisningsämnen 
som fi nns inom grundläggande utbildning och gymnasium i Finland. 

* Antagning till kandidatnivå beviljar studierätt till magisternivå, 
dvs. man kan inte bli antagen endast till magisternivå.

Naturvetenskap och teknik (Åbo & Vasa)

Utbildningslinjer (kandidat + magister), 
samt magisterprogram, Åbo:

• Biovetenskaper
• Farmaci
• Informationsteknologi 

– Datateknik
– Datavetenskap

• Kemi- och processteknik 
• Naturvetenskaper 

– Fysik, Kemi, Matematik
– Geologi

Magisterprogram, Vasa:

• Informationsteknologi
– Datateknik     

• Kemi- och processteknik 
– Energiteknik

Samhällsvetenskaper och ekonomi 
(Åbo & Vasa)

Utbildningslinjer (kandidat + magister):

• Ekonomi
• Rättsnotarie (endast kandidat)
• Samhällsvetenskaper, Åbo
• Samhällsvetenskaper, Vasa**

Magisterprogram:

• Företagsekonomi 
• Samhällsanalys 
• Statsvetenskap, Åbo
• Statsvetenskap, Vasa**
• Utrikeshandel och kommersiell juridik 

** Utbildningen är belägen i Vasa; övriga i Åbo.

#åakärlek
www. abo.fi /ansok

studinfo@abo.fi 



ÅLANDS BÄSTA 
ÖPPETTIDER

S-market Jomala
Lövuddsvägen 1, Mariehamn

S-market Godby
Godbyvägen 1424, Godby

Varuboden City
Torggatan 6, Mariehamn

Läs mer:
varuboden.ax
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