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Vill du minska dina 
energikostnader?

Värm ditt hus förmånligt och eff ektivt
• Brett sortiment av ved-, fl is- och pelletspannor

• Stora och små anläggningar, 7–1500 kW

NYHET 
PÅ 

ÅLAND!

Värmesystem tillverkade 
i Österrike av:

Ta kontakt för mer 
information!

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

SÅMASKIN
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HÖGTRYCKSTVÄTT

BONINGS- & SKURMASKIN

ALTANSLIP

BYGGSTÄLLNINGAR

LIFTAR

ROTATIONSLASRAR

FÄRGSPRUTA

SPIKPISTOL

DYCKERTPISTOL

...OCH MYCKET MERA...

VI HYR 
UT DET 
MESTA!

VILD-
MARKSBAD,

BASTU 
m.m.

Hemma för mig är en känsla, en trygg-
het, något som skapas kollektivt. I detta 
nummer av Åland Just Nu är den röda 
tråden just känslan av ett hem: vi häl-
sar på hos Teresa Blåhed som byggde 
sitt livsverk med målet att det skulle 
symbolisera trygghet. Vi hälsar 
också på hos Erik Eriksson, och 
hans nyöppnade restaurang i 
Stockholm. Där är målet att det 
ska kännas som du kommer hem 
till honom och hans gäng för en 
privat torsdagsmiddag, och de 
lyckas. 

Jag själv jobbar med en 
bred definition av ett 
hem: jag har två plat-
ser som direkt kan 
kopplas till frasen 
“när vi åker hem” 
- men i tanken är 
begreppet betyd-
ligt spretigt. Jag 
har haft lyxen att 
växa upp i ett hem 
där alla alltid varit 
välkomna. Jag har 
haft mina mor- och 
farföräldrar, fastrar 
och morbror nära 
och alltid kunna 
känna mig lika 
bekväm där som 
hemhemma.
In genom dör-
ren hemhemma 
kunde det alltid 
kika in någon 
rolig filur: någon 
som hade vä-
garna förbi och 
var sugen på 
en kopp kaffe, 
någon som hade 
skadat handen och 
ville att sjukskötar-
mamman skulle kika 
på den. Anledningarna 
var många, men man var 
alltid lika välkommen ändå. 

Detta gällde även alla mina 
kompisar, speciellt i högsta-
diet. Jag drog alltid med 

mig ett varierande stort gäng och min 
lillebror har fortsatt med samma bete-
ende i min anda. Att det skulle finnas 

mellis eller middag till alla som 
behövde var en självklarhet. 

När jag skulle bygga grun-
den till mitt eget vuxen-
hem var detta min mål-
bild, det skulle vara 
precis som när jag bodde 
hemma. Folk ska komma 

och gå som de vill, 
det ska alltid gå 
och trolla fram 
ett mål mat eller 
sovplats. Käns-
lan av ett hem 
är nödvändigtvis 
inte knuten till en 
plats, utan det är 

nog just tryggheten 
och sällskapet som 

gör det. 

Hemma kan vara en 
tupplur i soffan hos en 

faster, en stor kopp te vid 
en kompis skrivbord, 
runt ett restaurangbord 
med mamma, pappa 
och Felix ute på stan. 

Min förhoppning är att 
detta nummers nedslag 
ger er inspiration att fort-

sätta utveckla er känsla av 
hemma. 

Alexandra Gäddnäs

”Hemma kan vara en 
tupplur i soffan hos 
en faster, en stor 
kopp te vid en kom-
pis skrivbord, runt ett 

restaurangbord med 
mamma, pappa och 
Felix ute på stan.”

Just nu 1 / 2023
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SUPERDEALS!

Electrolux 
diskmaskin
ESF5206LOW

• 13 kuvert, 5 program
• AirDry-teknologi
• Snabbt och e� ektivt 
 resultat

226697

Whirlpool 
kylskåp/frys 
W5811EW1

• 6 th Sense-teknologi
• Snabb kylning
• LessFrost-system 

207675

Whirlpool 
tvä� maskin 
FFBSL9458WSBSVEE

• Kapacitet: 9 kg
• 1400 rpm
• FreshCare+ system

455423

SPARA 450§ 

449§ 

SPARA 100§ 

399§ 

SPARA 100§ 

419§ 

HALVA
PRISET!

Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00

Vikingagränd 11, tel. 12 012  |  elgiganten.se  |  info@kalmers.ax

Köp två eller fl er och få

20% RABATT PÅ UTVALDA VITVAROR 
FRÅN MIELE & ELECTROLUX
Kampanj! Gäller till tisdag 21/2 med reservation för slu� örsäljning.

ÅLANDSPRIS!

ÅLANDSPRIS!

Passa på!
Gäller så långt 
lagret räcker.

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

Problem med kalk?

Städtips!

Bioteknologist rengörings medel som 
biter på dom tuff aste kalk avlagringarna. 
Passar de fl esta ytor i våtutrymmen. 
Skonsamt för människa och miljö.

Städtips!
Problem med kalk?

Städtips!
Problem med kalk?

Städtips!
Problem med kalk?

Vårt ti ps!
Nu-powerkleen

Pris:
10,70

Kundernas
favorit!

MÅN, ONS, FRE 9–18, TORS 9–20, LÖR 10–16, SÖN 11–15  •  TORGGATAN 14, TEL. 19 745

Smycken på kort 
med budskap

Smycken av mässing med silver/
guldplätering, fria från bly, nickel och 
kadmium.

Made by happy people, läs mer på 
Timi of Sweden.

24,95

12,95

12,95

14,95

19,95
22,95

14,95
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Jag fortsätter hänföras, och 
äcklas, av de olika mat- och 
pysseltrenderna som sve-
per över det populära so-
ciala mediet TikTok. I korta 
videor visar användarna 
allt från gulliga djur till 
smarta renoveringsknep. 
Tidigare var trenden butter 
board, smörbricka, något 
som spred sig som en löp-
eld på sociala plattformar. 
Dess efterföljare är inget 
mindre än smörljuset. Du 
smälter ner smör, potenti-
ellt med lite kryddor, häller 
det i en papperskopp med 
en veke i botten och låter 
det stelna. Sedan ska du 
tänka ljuset och få perfekt 
mängd smält kryddsmör. 

Jag kan tyvärr inte tänka på annat än brandfaran, och hoppas 
trenden dör lika fort som den uppkom. 

just nujust nu med Alexandra Gäddnäs

CHATGPT- 
ROBOTEN

Emma Cline utkom 2017 
med den hyllande debut-
romanen ”Flickorna” som 
skildrade Manson-morden 
på 60-talet. Boken blev en 
stor succé världen över, och 
i höstas släppte författaren 
en novellsamling på tio no-
veller under samlingsnam-
net ”Daddy”. En röd tråd är 
att alla novellerna utspelar 
sig delvis mellan raderna, 
att du som läsare själv får 
försöka pussla ihop vad 
som egentligen gäller. Vi får 
följa papporna med vuxna 
barn, där relationen kanske 
har en del brister. Vi följer 
den desperata tjejen som 
börjar sälja använda trosor. 
Vi får glimtar in i otrohets-
affärer, i en vardag som 
”cancelled” och nedslag på 
ödsliga rancher i USA. Perfekt för dig som lovat att läsa mera 
2023: en novell om veckan klämmer du lätt in i schemat.

Min kollega Tara tipsade mig om en fantastisk liten sak 
kopplad till ordning och reda i köket: en snurrbricka för 
kylskåpet. Den låga brickan, som kan delas in i fyra sektio-
ner, är gjord av genomskinlig hårdplast som är lätt att ren-
göra. Den har en gummilist som ser till att den ligger stadigt 
mot kylskåpshyllorna och är perfekt för att hålla ordning 
och reda bland sylter och såser. Vårt kylskåp blev en mycket 
trevligare plats efter det Clas Ohlsons-fyndet! Den funkar 
också utmärkt att använda på skrivbordet, i garderoben, ja 
i princip överallt där du har saker du ofta använder men 
inget bra sätt att hålla ordning.

En datorrobot som kan svara på 
de mest konstiga frågorna från 
allmänheten är det senaste inom 
artificiell intelligens. Skolor tam-
pas med hur man ska hindra elever 
från att fuska med den och den bju-
der på många delade meningar. Jag frågade robo-
ten hur jag skulle beskriva den för er: 
Jag ska beskriva hur du funkar i en tidning. Har 
du några tips? 
Ja, här är några tips du kan följa när du beskriver 
ChatGPT i en tidning:
1. Introducera ChatGPT som en AI-modell ut-
vecklad av OpenAI med en stor förmåga att gene-
rera text och besvara frågor.
2. Förklara träningsprocessen, där ChatGPT har 
blivit tränad på en enorm mängd textdata från 

internet för att förstå språk och kunskap.
3. Beskriv hur ChatGPT fungerar i realtid, där det 
analyserar innehållet i en fråga eller uppgift och 
använder sitt lärde för att leverera ett svar eller en 
text.
4. Nämna några av de möjligheter och tillämp-
ningar som finns för ChatGPT, såsom kundsup-
port, frågebesvaring, textgenerering och så vi-
dare.
5. Slutligen, poängtera den fortsatta utveckling-
en av AI-teknik och hur ChatGPT bidrar till den 
framsteg.

Fo
to

: U
ns

pl
as

h

Foto: Pressbild Natur & Kultur

“Daddy” av hyllade 
EMMA CLINE

TIKTOKS NYA 
HEMSKHET: smörljus

Foto: Unsplash

Perfekt kylskåpslösning

PÅ ALLAS LÄPPAR
             Foto: Produktbild Clas Ohlson
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Med hjärtat           i fastighetsbranschen

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

Vad skulle få dig att sälja nu?
Många undrar om det egentligen är stor skillnad på fastigheternas värde nu under vintern 
jämfört med våren eller försommaren? 

Egentligen inte. Antalet objekt ute på marknaden minskar generellt sett under årets mörka tid 
men det betyder också att du som fastighetsägare oftast vid en vinterförsäljning har betydligt 
mindre konkurrens av andra liknande objekt ute på marknaden, vilket kanske till och med kan 
innebära ett högre pris då köparsidan inte har lika många alternativ att välja mellan.

Vem vet?

Köpare och säljare befi nner sig på samma marknad!
Fastigheter är för många ett bra skydd mot infl ation. Bostadsmarknaden på Åland är fortsatt stabil men 
som vi alla vet kan allt ändras också på mycket kort tid. Priserna påverkas också något men det beror 
väldigt mycket på vilken typ av objekt man köper eller säljer. 

Priserna påverkas på Åland men det är väldigt objektspecifi kt. Bra lägen och fi na attribut klarar sig oftast 
bäst i nedåtgående marknader medan objekt med många besiktningsanmärkningar och objekt i den absolut 
högsta prisklassen kan ha något längre försäljningstider. Vi tror att fi na bostäder i bra lägen kommer att vara 
fortsatt attraktiva. 

När priserna i våra närområden generellt sett går ner gör de 
oftast även det på Åland men inte lika dramatiskt. 

Detsamma gäller i en uppåtgående marknad, d v s bostads-
priserna här påverkas inte nödvändigtvis lika dramatiskt som 
i närregionerna. Du har bestämt dig:
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Världspremiär på Handelsmässan

WaterHut
Det kompletta avsaltninssystemet på hjul

Vi renar ALLA typer av vatten till 
Dricksvatten

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

Ett fortsatt enkelt liv 

med värmepump
från Thermia

Var alltid steget före med 
en värmekälla med inspiration 
från naturen.

BOMANSON CO&
Rör det rör
rör det Bomansons

Auktoriserad
VVS-installatör

 Vikingagränd 5,
+358 (0)18 23400

info@bomansons.ax
www.bomansons.ax

Möjlighet till 
12 månaders räntefri 

avbetalning via

Komplett 
möbelset 

från 
endast

670,-

Energieff ektiva

ventilations-
 lösningar 
av kvalité för alla 
från Systemair

Energieff ektiva

Badrumsmöbler
& duschlösningar
för alla badrum 
och drömmar!

Styr ner på energikostnaderna med nogranna 
inställningar på styrningen som inkluderar 
PI-reglering, hemma/borta-kalender, geofencing, 
styrning baserat på väderleksrapport m.fl .

från 26 € / m2 **

*Trådbundet system, trådlös variant kommer Juni 2023  **fr.om – alla villor är olika, priset är baserat på en modellvilla på 100 m²

Komplett

golvvärmesystem
till er nya villa från Thermotech

Vi lanserar i förtid bara på Åland den nya 
mobil-appstyrda Wi-Fi Termostaten från 
Unisenza-serien*. Var bland en av dom 
första och rädda planeten och plånboken.

100 år av 
värmländsk 
innovation

HEMLIGHETEN BAKOM 

FRAMTIDENS VÄRMEPUMPAR

I mer än 100 år har vi utvecklat morgon

dagens värmelösningar. Före vår tid. 

Sedan 1923. Läs mer på thermia.se/100.
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Ett livsverk på 210 kvadrat 
– med rekordsnabb renovering

Fortsättning på sidan 8

Hemmet i Salt-
vik blev Teresa och 

Robin Blåheds livsverk, 
och det finns ingen plats 
de känner sig lika trygga 

på. Här med dottern 
Kaylin och hunden 

Elvis.
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G
enom fönstret spanar 
två nyfikna ögon ut 
och har stenkoll när 
man närmar sig huset. 
En massiv bergvägg på 
vänstra sidan och en 

lummig skog på högra sidan. Vi 
befinner oss i Haraldsby, Saltvik 
och ska kika in hos Teresa Blå-
hed och hennes familj. 

Teresa Blåhed har växt upp 
i krokarna, och när hon och 
mannen Robin Blåhed började 
spana efter hus var grundtanken 
att de skulle bygga där familjens 
sommarstuga fanns, vid vattnet. 

– Vi var och kikade på tomten 

med grävare, men det skulle bli 
för svårt. Vi var väldigt uppgivna 
när vi gick därifrån. 

På vägen från sommarstugan 
gick de förbi ett äldre hus, och 
Teresa Blåhed utbrast: ”Men 
här då?”. Paret träffade som av 
en händelse husets ägare, som 
meddelade att det faktiskt var till 
salu. 

– Det var nog meningen att vi 
skulle bo precis här. 

Ett livslångt intresse 
Detta var 2015, och tomtköpet 
blev en fullträff. 

– Man brukar säga att du 

först ska välja tomt, sen hus. Vi 
gjorde precis tvärtom.

Teresa Blåhed har intresserat 
sig för heminredning, blommor 
och trädgård sedan barnsben. 

– Jag minns när jag och mam-
ma brukade åka till ett stort växt-
hus i Godby på våren, det var det 
bästa jag visste. Det var många i 
släkten som hade intresset. 

Mannen Robin Blåhed delar 
hennes intressen och är dess-
utom utbildad byggare. 

– Vi har valt att satsa mera på 
just vårt hem, och prioritera det. 
Det viktigaste för oss är att vi 
kan vara trygga och erbjuda våra 
barn tryggheten. De har redan 
varit med om mycket i livet, och 
det gör tryggheten ännu vikti-
gare. 

Insikten: det var för litet
Direkt när huset stod klart kände 
Teresa Blåhed att det var något 
som saknades.
– Vi byggde för litet, konstaterar 
hon med ett skratt. 

– Det tog tre år, sedan ringde 
vi byggarna igen och sa: ”Hej! Nu 
måste vi bygga ut”. De skrattade 
gott och konstaterade att det hade 
de aldrig gjort efter så lite tid. 

2019 stod även den nya bygg-
nationen klar. Huset är byggt i 
en 90-gradig vinkel, en så kallad 
L-modell. Tillbyggnaden blev en 
till huskropp på ena gaveln. 

– Vi hade placerat tvättstugan 
i grovköket och hade egentligen 
inte några förråd. Det är ett stort 
tips till folk som går i tankarna 
av att bygga hus: varmförråd 
och mycket plats för tvätt, speci-
ellt om man har barn, är värt att 
prioritera. 

I renoveringen tillkom en se-
parat tvättstuga, ett större bad-
rum med bastu, ett större sov-
rum och mera förvaring. 
Vad var svårast i byggproces-
sen? 
– Vi hade väldig tur, allt gick bra. 
Vi försökte alltid vara steget före 
våra byggare och alltid ha inred-
ningen redo för nästa steg, så att 

det gick så smidigt som möjligt. 
Under byggtiden sålde famil-

jen sin lägenhet i Mariehamn 
och bodde i Teresa Blåheds sys-
ters lägenhet. Beslutet att sälja 
lägenhet var också tufft. 

– Vi hade renoverat den för att 
passa just oss och bott där i åtta 
år. Det var en lägenhet med fyra 
mindre etage, och vi ville ej bo 
där med två barn. Vi var också 
trötta på trappor och började ti-
digt längta ut till landet. 

Teresa Blåhed konstaterar att 
det gick väldigt snabbt från be-
slut till att bygget faktiskt var i 
gång. 

– Jag irriterade Robin genom att 
köpa massor av heminredning till 
huset så fort bygget kom i gång, 
berättar Teresa med ett skratt. 

Trots att huset inte var klar 
tpassade dock alla köp perfekt. 

Ångrar vita väggar
– Material- och färgval var svårt! 
I efterhand skulle jag inte valt 
vita väggar utan något mer in-

Personligt
Namn: Teresa Blåhed.
Bor: Haraldsby, Saltvik.
Familj: Mannen Robin Blåhed, barnen Charlie och Kaylin samt hunden Elvis 
och fyra kaniner. 
Jobb: Florist på BlomsterTing, pilateslärare i det egna företaget Teresas 
samtal & pilates samt studerar till samtalsterapeut. 
Intressen: Inredning, hus och hem, trädgården, vara i naturen, träna och 
resa – samt det bästa, att umgås med familj och vänner.

I Haraldsby bor Teresa och Robin Blåhed 
med sina två barn. Med skogen och bergen 

som naturligt insynsskydd har de byggt sig en 
egen liten oas nära Teresas barndomshem.
– Det finns inget ställe jag längtar mer till 
än att vara hemma, konstaterar Teresa. 

”Vi har valt att 
satsa mera på 
just vårt hem, 

och prioritera det. 
Det viktigaste för 
oss är att vi kan 
vara trygga och 

erbjuda våra 
barn tryggheten.”

Teresa och Robin Blåhed tillsammans med den lilla hunden Elvis. Huset som stod på tomten när de köpte fastigheten beslöt det att riva, för att istället bygga sitt L-formade drömhus. 

Teresa Blåhed har aldrig haft svårt med att balansera mellan fritid och jobb - 
även om båda utspelar sig delvis hemma. 

Växter, konst och färg. Till höger skymtar ett verk av Tiina Tahvanainen, en av-
bildning av Eckerö post- och tullhus. 
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tressant och som utstrålade 
mera värme.

En annan sak Teresa Blåhed 
skulle gjort annorlunda är att 
tänka lite mera på måtten på 
barnens sovrum. 

– Det hade jag svårt att se 
framför mig: hur stort är tio kva-
drat egentligen? Jag skulle ha 
byggt lite större rum. 

De största ytorna i huset är 
sällskapsytorna. I ena längan 
kombineras kök, matsal och var-
dagsrum. 

– Alla kan vara tillsammans. 
Rummen i huset skiljer sig åt i 

stil, men golvet och taket match-
ar i hela huset. 

– Att välja golvet, det lade 
vi många timmar på. Vi valde 
samma golv och takpanel i hela 
huset för att få det enhetligt. Det 
är som en röd tråd genom hela 
huset. 

Att skapa sin egen historia
– Min dröm var ursprungligen 
ett gammalt hus på landet med 
mycket historia. Robin är ju 
byggare och ville absolut inte 
ha och ta hand om ett gammalt 
hus. Någon gång sa han till mig: 
”Men nu är det ju vi som skapar 
historien kopplat till huset”. Det 
var fint sagt. 

Detta är något som speglas i 
hemmets inredning. Teresa Blå-
hed inreder med sådant som har 
en historia eller som just skapar 
en historia. 

– Att blanda gammalt och nytt 
skapar för mig ett mer personligt 
hem. Loppis är också ett bra sätt 
att hålla kostnaderna nere.

Inspirerande arbetsplats
Teresa Blåhed jobbar bland an-
nat med pilates och samtal, och 
på sommaren öppnar hon sitt 
hem och sin gård för pilatespass 

i en otroligt naturskön miljö. 
Man skulle kunna säga att du 
bokstavligen bjuder in jobbet 
hem. Många tycker det är klu-
rigt att hitta en balans mellan 
fritid och arbete när man job-
bar hemma. Hur ser du på den 
balansen? 
– Jag trivs väldigt bra i den här 
miljön. Det är här jag får inspira-
tion: för livet, för studier och för 
arbete. Jag vill nog utveckla det 
ännu mer i framtiden, för mig är 
balansen inget problem. 
Vad är din favoritdetalj kopplat 
till ert hem? 
– Mitt orangeri på gården! Jag 
fick det i 40-årspresent av Robin 
och min mamma! Det har alltid 
varit min stora dröm att ha ett 
orangeri.

Teresa Blåhed har växter både 
som jobb och som intresse. I 
trädgården är Teresa allergisk 
mot vissna blommor och har 
valt att plantera växter som inte 
intresserar rådjuren. 
Vad är det för växter?
– Lavendel, påskliljor, kungs-
ängslilja, stäppsalvia och kant-
nepeta, mycket gröna växter och 
träd och prydnadsgräs och en 
del sommarblommor. 

Hon är heller inte ett stort fan av 
att rensa ogräs, och har därför sat-
sat på marktäckande växter. Just 
gården tror hon kommer få mera 
kärlek i framtiden, men familjen 
har faktiskt lyckats ta ett steg till-
baka och se sig själv som ”klara” 
för stunden: efter nästan sju år av 
ständiga bygg- eller fixprojekt. 

– Nu har vi paus! I framtiden 
kommer vi göra mycket med 
gården. 

Men som alla uppfixningar 
och renoveringar kräver det 
både tid och pengar.

Fortsättning på sidan 13

Kök, matsal och vardagsrum kombineras i den nordvästra flygeln: en naturligt samlingsplats för släkt och vänner. 

Utbyggnaden innebar bland annat ett nytt badrum, där de också har en bastu.

Färger och former skapar en hemtrevlig känsla i alla rum. 
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VÄRMEFLÄKTAR

9 kw

199,-
5 kw

139,-
2 kw

59,-
LEDSLINGA
3 meter    19,-
10 meter    49,-
20 meter    99,-
Erbjudandena gäller 
så långt lagret räcker.

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

Vi har arbetskläder
för alla yrkesområden!

Dalkarbyv. 2, Mariehamn, tel. 14 587, e-mail: info@knegarn.ax   Må–to 8–17, fr 8–16, 
lö 10–13

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin! Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin! 

Vi har prima åländska trävaror
till ditt projekt

Sågat • Hyvlat • Tryckimpregnerat 
Grundmålat • Pålar

Försäljning i Önningeby
 tel. 018-329 555 • wood@skogsindustrier.ax

Välkommen!
www.skogsindustrier.ax

Projekt på gång?
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LÖVDALSVÄGEN 2A • Tel. 23 000 • info@wage.ax  www.wage.ax
 ÖPPET: MÅNDAG–FREDAG 9–18, LÖRDAG 10–15

KÖK ◆ FÖRVARING 
BADRUMSINREDNING 
VITVAROR ◆ SMÅEL

Välkommen in!

UTFÖRSÄLJNING 
av våra Tibro 

utställningskök!
Först till kvarn!
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Allt inom VVS,
nytt som gammalt!

Gilla oss!

info@vvsexperten.ax 
Telefon 19 555
www.vvsexperten.ax

Kontakta oss för offert!

Service • Installation • Nybyggnad • Renovering

★ Luftvärmepumpar

★ Vatten & avlopp

★ Värmesystem

★ Service 

info@jsdack.ax
Mariehamn: 16880, 0400 804 190    Jomala: 040 729 4200

Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

– Ring och vi hjälper dig!

JS-Däck

ÄVEN BILSERVICE
Bilverkstan i Mariehamn 
tel. 0457 342 4264

SOMMARDÄCKENSOMMARDÄCKEN
fi nns hos oss!fi nns hos oss!

DÄCK FRÅN KUMHO 
OCH ANDRA MÄRKEN

SPECIALPRIS
PÅ VINTERDÄCK

I LAGER!

SPECIALPRIS

Redo för något nytt?
Vilken stil är din? Det klassiska eller oväntade? Det öppna och rena – eller det varma och 
ombonade? Du kanske är på jakt efter ditt fritidhus? Tänk att få komma bort från vardagens 
måsten och få varva ner. Gör dig redo för ditt nästa kapitel på myresjohus.se eller kontakta 
Janne på Hus & Fritidscenter, representant på Åland och i Finland. Tel +358 (0)18 14554 
eller janne.bergendahl@myresjohus.se
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Rådjur 
som 

mumsar 
i sig allt 

från tulpaner-
na till grönsaks-

odlingen kan bidra 
med många antikli-
max under våren. 
Teresa Blåhed är in-
te bara inrednings-

entusiast och 
pilatesinstrukör 

utan också florist 
- här är fem tips 
på växter att plantera 
i trädgården för en 
rådjursovänlig rabatt. 

Lavendel
Väldoftande, färgsprakande 
och riktigt mumsigt för alla pol-
linerare – men inte för rådjuren. 
Lavendel är dessutom väldigt 
tålig för torka, så ifall du har en 
solig varm plats där andra väx-
ter får för varmt är lavendeln 
en utmärkt kandidat. Du kan 
klippa små buketter från växten 
och placera på toaletten eller i 
linneskåpet för en naturlig doft, 
de håller sig fina även torkade. 

Påskliljor 
Påskliljor, som är en narcissväxt, 
tycks rådjuren avsky. Odlings-
hemsidorna är överens: narcis-
ser är ett säkert kort för att få 
behålla knopparna når rådju-
ren glatt spatserar in på gården. 
Ett tips som presenteras är att 

testa att blanda upp tulpanod-
lingen med narcisser, rådjurens 
avsmak för narcisser KAN göra 
så att de låter tulpanerna som 
gömmer sig bland dem vara. 

Stäppsalvia
Stäppsalvian påminner om la-
vendeln i utseendet, men finns 
också i vita och rosa nyanser. 
De olika sorterna har olika höjd, 
och genom att vara uppmärk-
sam på vilken typ du inhandlar 
är den en väldigt flexibel växt 
att ”möblera” trädgården med. 
Likt lavendeln är det populär 
bland pollinerare, men riktigt 
impopulär bland rådjuren. 

Kungsängslilja
Kungsängsliljan är en flerårig 
lökväxt som tillhör klocklilje-

släkten. Hela släkten menar ex-
perter vara någorlunda rådjurs-
säker. Just kungsängsliljan är 
ofta vackert lila med fläckigt, 
nästan rutigt mönster. För den 
som gillar kuriosa är det också 
Upplands landskapsblomma 
– och Uppsala universitet me-
nar att den troligen spred sig 
vilt i Sverige via trädgårdsav-
fall från Linnéträdgården på 
1700-talet. 

Prydnadsgräs 
Prydnadsgräs är ett samlings-
begrepp för en uppsjö olika 
grässorter. Gröna, bruna, röda, 
fluffiga, randiga eller fläcki-
ga – här är valmöjligheterna 
många. De är ofta fleråriga och 
fungerar fint att blanda med 
andra växter i trädgården. Nå-

got som gäller för de flesta ty-
per av gräs är också att rådjuren 
inte tycker de är särdeles roliga. 
Ifall rådjuren mot förmodan 
skulle smaska på gräset växer 
de i många fall snabbt ut igen. 

Text: Alexandra Gäddnäs
Foto: Unsplash

Teresas tips för en rådjurssäkrad trädgård

– Så det får mogna lite. 
Det är så skönt att ha den 
känslan, att ha landat lite. 
Med hus är man aldrig helt 
klar, men det får ta den tid 
det tar. 

Trygghet och trivsamhet 
I vårt samtal kommer vi ofta 
tillbaka till tryggheten i ett 
hem – och ifall det är det 
som just gör hemmet till ett 
hem. 

– Jag vet att alla inte får 
känna den tryggheten i sitt 
hem. Jag tänker på alla barn 
som inte har det bra. Vår 
väg har varit lång och svår, 
därför är det en väldigt vik-
tig aspekt för mig. 

Att följa sin egen person-
liga smak tror Teresa Blåhed 
är det viktigaste för ett hem 
att trivas och må bra i. 

– Att man själv svarar på 
frågan ”hur ska vi trivas i 
vårt hem”?

Att hon själv lyckats svara 
tillfredsställande på den 
frågan råder det inget tvivel 
om. 

– Det finns inget ställe 
jag längtar mer till än att 
vara hemma. Vi säger det 
varje gång, borta bra men 
hemma bäst stämmer för 
oss. Det finns inget jag sö-
ker, inget jag går och längtar 
efter, jag har det och får leva 
i det. 

– Vi är väldigt tacksamma 
att vi får bo så här, och har 
möjligheten att göra det. 
Det är klart ett projekt man 
får prioritera, för oss är det 
vårt livsverk. 

Text: Alexandra Gäddnäs
Foto: Robert Jansson

Fortsättning på sidan 9

Syskonen Charlie och Kaylin Blåhed.

Charlies rum har fordon på vägarna och 
perfekt utsikt över infarten till gården. 

Även i Kaylins rum blandas nytt och 
gammalt.

Tavlan i bakgrunden är ett minne från Thailand.

Dottern Kaylin med hunden Elvis. 

Orangeriet är en av Teresas favoritdetal-
jer med gården, det fick hon i fyrtioårs-
present av sin man och sin mamma. 

Lavendel Påskliljor Kungsängslilja

Prydnadsgräs

Stäppsalvia
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Fortsättning på sidan 16

Erik Eriksson.
Foto: Joakim Holmström/Pressbild

Ålänning 
bakom 
succékrog  
i Stockholm
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EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se

SIRIUS Kontinentalsäng
160/180x200 cm. komplett inkl. gavel

1.199,-
Ord. pris 1.379,-

PETITO 4-sits soffa 1.530,- EXCLUSIVE Ramsäng  90 x 200 cm inkl. bäddmadrass och ben

Fynda i REA-rummet!Fynda i REA-rummet!
Upp till Upp till 70%70% rabatt rabatt

SVENSKTILLVERKADE KVALITETSSÄNGAR

Sköna so� or och sängarSköna so� or och sängar

1.799,-  Ord. pris 2.570,-

50%50%
rabatt på 
utvalda 

MATTOR

Upp till

10%10%
rabatt på allt från

2.159,-  Ord. pris 2.399,-
LAURI 3-sits soffa
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Å
ländsk lax, Benjamin Ingros-
so och mumin på toan. Av en 
slump lyckas vi, med allt för då-
lig framförhållning, boka bord 
sent en onsdag på restaurang 
Triton. Restaurangen har synts 

mycket på sociala medier sedan man 
öppnade den 25 november: den svenska 
superstjärnan Benjamin Ingrosso och 
en god samling svenska kokboksförfat-
tare och matinfluencers fattade snabbt 
tycke för det inbjudande vardagsrummet 
i Skanstull. 

Nu står vi utanför och huttrar. Vägg 
i vägg med en indisk restaurang är det 
stora välkomnande fönster mot gatan. En 
gullig hund möter oss i entrén och vi slår 
oss ner och tar en öl i väntan på resten 
av vårt sällskap. När vi får vårt bord blir 
vi hastigt påkomna – direkt från köket ki-
kar kocken förbi för att bjuda på en liten 
kopp med soppa att inleda med. 

“Är ni ålänningar?”. 
Kocken är ingen mindre än marieham-

naren Erik Eriksson. Han kommer när-
mast från Gastrologik i Stockholm, en 
lyxkrog som slog fast dörrarna för gott 
förra året. Han drog dit direkt efter exa-

men från hotell- och restaurangskolan i 
Mariehamn 2011 och var med och drog 
igång satsningen – som fort fick en mi-
chelinstjärna. 

Vi slår oss ner och bestämmer oss för 

en flaska bubbel och ostron, för att slippa 
tänka på julklappar till varandra. Menyn 
är satt och det finns egentligen inte så 
mycket valmöjligheter annat än dryck 
och tillägg som ost, ostron eller efterrätt. 

Efter den lilla, men naggande goda, 
överraskningssoppan och ostronen rull-
lar första rätten in. En vichyssoise, vilket 
är en fransk potatis- och purjolökssoppa, 
med konfiterad åländsk regnbåge, syrad 
grädde och citron. Andra rätten bjuder på 
ravioli fylld med och täckt av ricottaost, 
parmesan, basilika, sardeller och chili-
brödsmulor. 

Tredje och sista rätten som ingår i mid-
dagspaketet är vinägerbakad lammbog 
med spenat, omogna krusbär och café de 
Paris- smör. Till efterrätt kan man lägga 
till en tarte tatin med kärnmjölksglass 
och grädde för 130 kronor. Det gör vi så-
klart, utan att ångra oss. 

Maten är vällagad, stämningen är varm 
och god. En strålande bra december-akti-
vitet konstaterar hela sällskapet. 

Efter restaurangbesöket slog jag Erik 
Eriksson en signal, för att fråga lite mer 
om Triton. 
Jag läste precis en sommarsoffa med dig 
från 2015, då du precis slutat på Gastro-
logik. Vad hände sen? 
– Jag jobbade på en yacht som privatkock 
till en väldigt rik familj. Sen så återvände 
jag till Gastrologik och jobbade på deras 

“ Börja aldrig laga mat med en full diskmaskin”

Många av er har sett det. I ert Instagram- eller Facebookflöde. 
Många ålänningar på Stockholmsvisit råkar trilla in på samma 

nyöppnade restaurang på söder, precis längs Ringvägen. 
Varför då kan man fråga sig? Åland Just Nu bestämde sig för 
att ta reda på saken, packade weekendbagen – och hittade en 

ålänning bakom en av Stockholms hetaste restauranger just nu!

Målet för Erik är att restaurangen ska kännas som man kommer hem till dem på middagen - och 
inte ha några spår av stora inredningsbyråer.

Erik 
drog direkt från 

hotell- och restau-
rangskolan till Stock-
holm, och har stannat 
där sedan dess - trots 
en liten avstickare på 

en lyxyacht.
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AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING 
av motorer och reservdelar

AUKTORISERAD

SERVICE OCH

REPARATIONER
i samarbete med

Ab Sveden

tel. +358 18 525 520

Vard. 9–16 • Skarpansv. 20, M:hamn • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

TORGGATAN 4, TEL. 23 360.   må, ti, on 9–18, to 9–20, fr 9–18, lö 10–16

VårfintVårfintMED BLÅTT!

Vårfint!
Caisa

KUDDFODRAL
45x45 cm

17,95

Wood KUDDFODRAL 45x45 cm........... 21,95

Tim
PLÄD

125x150 cm

43,95

Mysak MATTA
fi nns i grått och naturvitt
60x90 cm

29,95
80x250 cm

109,95

Söta blomster i blå och beige Söta blomster i blå och beige 
toner ger en lugn känsla!toner ger en lugn känsla!

Mavis
ÖVERKAST
180x260 cm

109,-
 260x260 cm

135,-

Wood METERVARA
140 cm.................../m 29,95

info@sjostroms.ax   |   www.sjostroms.ax
Tel. 0457 3311 518

Vi bygger ditt hem!

andra restaurang som kökschef.
Hur såg resan ut när Triton föddes? 
– Jag och Patric Kling, det är vi två som är 
delägare från köksidan på Triton, träffades 
på Gastrologik. Ingen av hos hade någon-
sin varit sugna på att öppna en krog, men 
när vi pratade med varandra var det alltid 
så roligt, vi träffades och bondade bra över 
mat. Tanken om en krog blev realitet. 

– Ursprungsnamnet var Notre dame 
brinner, sen tänkte vi att det var lite väl 
pubertalt. Men sen sex, sju år gick det un-
der arbetsnamnet. 

Erik Eriksson och Patric Kling var frek-
venta besökare på en vinbar under tiden 
på Gastrologik. 

– Vi gick till vinbaren bara för att det var en 
trevlig kille som hette Adrian som jobbade 
där, så vi frågade om han ville vara med. 

Det ville han!
– Hela tanken med just Skanstull var 

bara att vi gillar Skanstull och Ringvägen, 
det är en trevlig, ganska outforskad plats. 
Hur gör man sedan då, om man vill öpp-
na krog? 
– Man sparar pengar, det kostar skitmyck-
et pengar. Vi har belånat oss själva upp till 
öronen. 

Lokalen hittade de på Blocket, och i 
Sverige köper man inte egentligen loka-
len.

– I princip köper man ett riktigt dyrt 
förstahandskontrakt. Sen tar man sig an 
alla problem som kommer, ett efter ett. 

Från att de fick tillgång till lokalen tog 
det två månader och tjugofem dagar inn-
an de slog upp dörrarna. 

– Det gick snabbt. Vi var där dygnet runt 
själva och renoverade. 
Ni har ju en väldigt mysig inredning – 
lite känslan av ett stort sällskapsrum. 
Hur resonerade ni kring inredningen? 
 – Själva renoveringen var inte så omfat-
tande: vi har rivit och byggt en vägg, kak-
lat och så. Mest kosmetiskt. Rent inred-
ningsmässigt har vi haft som ambition att 
det inte ska se ut som en vanlig restaur-
ang. Dels för att vi inte har råd och också 
att det är så tråkig standard i branschen 
att man tar in en svindyr byrå som gör in-
redningen åt en. Det ska kännas som att 
komma hem till oss och käka. 
Har du någon favoritdetalj? 

Fortsättning på sidan 20

Sällskapets favorit var denna lammbog med 
café de Paris-smör.

Det finns få justeringar man kan göra på menyn, 
men man kan beställa till ostron.

Dagens meny när Åland Just Nu var på 
besök bestod inledningsvis av åländsk 
regnbåge.

Små pastakuddar fyllda med ost tillsammans med ba-
silika, sardeller och brödsmulor med chili.

En fantastisk karamelliserad kaka avslutade middagen.
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Bilförsäljning: Pontus tel. 329 926, Farbod tel. 329 927 • Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935 

Vi utrustar din bil enligt dina specifika behov!

Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax  
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00

EXPERT
Ditt kontor på hjul

Webasto med fjärrkontroll
Max lastlängd över 4 meter 

Finns även som 100 % elektrisk

Peugeot Expert modellerna pris från 43 336 € (inklusive leveranskostnad 600 €). 
Bilen på bilden är extrautrustad.

Flyttplaner?
Att köpa bostad innebär nya och kanske oväntat  

höga kostnader. Ansök om ett lånelöfte som passar din  
ekonomiska situation, innan du går på visning. Då kan  

du agera snabbare när du hittar ditt drömhem.

Ansök på nordea.fi/lånelöfte

MariehaMn, TorggaTan 10,  0200 5000 (lna/Msa),  nordea.Fi
Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, Nordea Bank AB (publ), Sverige

MARIEHAMN, TORGGATAN 10, 0200 5000 (LNA/MSA), WWW.NORDEA.FI/SV/
Nordea Bank Abp (publ)

Bostadslån
- Ansök om det mest flexibla 
bostadslånet på marknaden

Nordeas flexibla bostadslån planeras alltid efter dina behov. 
Som bolånekund har du tillgång till avgiftsfria FlexAmortering 

och dagliga banktjänster samt en lång lånetid. Läs mer och 
ansök om flexibelt bostadslån på nätet.

Ansök på https://lobby.nordea.fi/#/mortgage

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
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ALLA SKA HA RÅD 
MED SMARTA 
LÖSNINGAR!

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

Vet du inte i vilken ände du ska börja?

Vi sköter allt från 
planering till montering!
Trade It är ett företag med erfarenhet av både större och 
mindre byggnationer och renoveringar. Vi hjälper dig gå 
igenom alla idéer för att hitta rätt lösning just för dig. Allt 
för att du ska vara nöjd med våra produkter när allt är klart!

Vi har börjat sälja 
bilinredning för 
arbetsbilar! 
Vi erbjuder inredning av 
Plywood där vi även kan 
komma och montera under 
kvällar eller på helger!

NYHET

Ett fönster är 
inte bara ett 
fönster... 
...det sätter karaktär på ditt hem och är något ska du ska känna dig nöjd 
med länge. Både när det gäller kvalitet och utseende. Vi är återförsäljare 
åt ett flertal olika tillverkare och vi har alla sorters fönstermodeller.

NY HEMSIDA

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

SERVICE FÖR DIG

Byggskruv
• Svensk skruv av hög kvalitet!
• Brett sortiment av bygg- och trallskruv i lager

KAMPANJPRISKAMPANJPRIS

Multimaster 
AMM 500 TOP 4.0Ah AS
Kraftfull sladdlös MultiTool för snabb avverkning (vid inrednings arbeten 
och renovering) med över 30 tillbehör – för att såga i trä och metall, 
slipning, kakelurskärning med mera.
• Laddare: 2 x 4ah batterier (Även Bosch proffs 18v batterier passar.)

KAMPANJPRIS

(649,-)

499,-
669,-

Pinnsvets
Minarc 150 ”Classic”
En liten & smidig Pinnsvets som lämpar sig för alla typer 
av svetsjobb såsom montage jobb eller på industri platsen. 
Kra ft full & robust maskin. 
• Elektrodstorlek 1,5–3,2 mm.

Kvalitetsvaror till byggplatsen!

M18 FFN- 0C
Batterispikpistol
• Skjuter upp till 700 st spik på 
   en laddning med  5,0 Ah-batteri.
• Skjuter spik i storlekarna 
   50–90 mm
Utan batteri och laddare.

Hylssats S910
¼” + ½” – 92 delar

(775,-)

580,-
(185,-)

135,-

KAMPANJPRIS
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– På en av hyllorna, den syns absolut inte 
alls, står det en gryta. Det är en dyr fisk-
gryta som jag köpte på Blocket för tretu-
sen spänn. Jag har aldrig använt den, det 
är ett manifest på hur dålig jag är på pri-
vatekonomi. 

Erik Eriksson resonerar vidare: 
– Det finns också mycket som är verk-

ligt snyggt där inne: skivspelare och hela 
den grejen. Är man lite indie själv tror jag 
att man gillar det. 
Jag uppskattade att toaletten dekorera-
des med Kjell Westös ”Tritonus”. 
– Det är en av mina favoritböcker någon-
sin, en svinstor läsupplevelse. Därifrån 
namnet kom, snarare än någon Gud. Men 
det är också bara ett jävla namn som är 
lätt att säga. 
Jag fick käka åländsk regnbåge på Tri-
ton – finns det några återkommande 
åländska inslag på menyn? 
– Jag vet inte! Vi har åländskt smör 
ibland, men jag är ganska dålig på att 
leta efter åländska produkter, jag hade 
gärna använt mera. Folk får höra av sig 
till mig om de har något de tycker vi 
skulle kunna använda. Vi har jobbat med 
samma leverantörer i Stockholm sedan 
2011, så vi kör mest på och har en bra re-
lation med dem. 
Hur går det till när ni sätter en meny?
– Det är extremt intuitivt, vi utgår från 
säsong och råvara. Vi är så synkade köks-
mässigt, har den ena en idé så fattar den 
andra vad man menar direkt. Vi provlagar 
nästan aldrig ens, vi bara kör. 

– Känsla och säsong helt enkelt. Det 
sker väldigt spontant, vi tar en bärs ef-
ter jobbet och skriver ihop något, och 

ändrar menyn hela tiden. 
När detta nummer av Åland Just Nu ut-

kommer har restaurangen haft öppet i tio 
veckor, och kört betydligt fler menyer än 
tio. 
Är det värt det då, allt slit, att vara krogä-
gare? 
– Ja absolut, jag skulle rekommendera alla 
att göra det om man känner sig mogen 
nog att göra det, skittungt men jätteroligt.

– Vi är ju också ett gäng, ett litet koope-
rativ, det är inte bara jag. Man är ju aldrig 
sin egen chef och man har alltid någon att 
ta hänsyn till vilket jag tycker är grymt. 

Något ytterligare som särskiljer Triton 

är kanske själva målsättningen med res-
taurangen. 

– Vi vill framför allt vara en fet arbets-
plats. Det finns så många i den här bran-
schen som har så fruktansvärt dåliga ar-
betsförhållanden, vi vill inte vara en del 
av det. Det finns en långsiktig tanke att 
investera i personalen, som man inte all-
tid varit så bortskämd med själv. 
Jag undrar: vad är dina must-haves i ditt 
eget kök? 
– En bra skärbräda, bra plastfilmshållare, 
vassa knivar. Bra bunkar, det är vidrigt att 
använda rangliga plastbunkar. Annars är 
jag inte så kräsen egentligen - tycker det 

är viktigare med en bra kyl än en bra spis. 
Rutiner är viktigare än utrustning? 

– Börja aldrig laga mat med en full disk-
maskin. Vassa knivar är väl allt, annars är 
man chanslös. Våga investera i dem och 
vässa dem. De är inte vassa för alltid bara 
för att den var bra när man köpte dem, 
man måste ta hand om den. 
Har du något annat bra tips i köket ge-
nerellt? 
– Om man har teflonpannor, se alltid till 
att de är torra när man använt dem klart. 
Den håller dubbelt så länge. Man behöver 
inte köpa en dyr teflonpanna, man behö-
ver bara ta hand om den. Vi kör med Ikea-
stekpannor. 
Finns det något där det lönar sig att be-
tala för märke? 
– Saxar. Fiskars saxar är skitdyra, men 
överlägsna. Saker som ska vara vassa kan 
man inte köpa dåligt. 
– Bra olja, säger min sambo, det är fan 
sant. En god olivolja och en god vinäger 
ska man ha, då är man hemma. 
Vilka är dina bästa kokböcker? 
– Den är ganska ny men var fantastisk: 
”Septim”. ”The French Laundry cook-
book” är najs, det är verkligen en kokbok 
man läser. Bilderna lämnar lite att önska, 
det är väldigt ful tidigt 2000-talvibe men 
den är skriven väldigt bra. Alla borde ha 
Ottolenghis böcker hemma, allting av ho-
nom är bra. 

– Honorable mention: Black Axe Man-
gal har gjort en kokbok som är superkul. 

Avslutningsvis vill Erik passa på att 
skicka en stor hälsning till mamma He-
lena och pappa Pierre hemma på Åland. 

Text och foto:  
Alexandra Gäddnäs

En av de bästa böckerna Erik Eriksson läst var Kjell Westös Tritonus: vilket även inspirerade res-
taurangnamnet.

Fortsättning från sidan 17

Längs Ringvägen i Stockholm vetter tre stora fönster ut mot gatan, här inne gömmer sig Erik Eriksson och hans team bakom restaurangen Triton.
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Vi BYGGER och RENOVERAR 

ALLT INOM BYGG
www.kuusamotimmerhus.� www.kuusamotimmerhus.� 

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

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343

runar.jansson@aland.net

Hållbart och hälsosamt boende!
Trä är en förnyelsebar naturresurs och 
i själva verket det enda byggnads-
materialet vars lagliga ursprung och håll-
bara produktion kan bevisas med cer-
tifi ering. Väggar med timmerkonstruk-
tion minskar behoven av uppvärmning 
och nedkylning, eftersom timret jämnar 
ut temperaturskillnaderna i huset. 
Byggnaden hålls varm på vintern och 
garanterar lagom sval luft på sommaren 
genom sin andningsförmåga. 

Se vår 
utställnings-
bastu/stuga!

Finns i Godby vid Shell.

Gilla oss
på facebook!

Vi bygger 
även i lösvirke 
enligt era önske-
mål eller enligt 

er ritning.

ÄVEN FÖRSÄLJNING –samt vid behov montering av Kuusamo timmerhus, stugor, bastur.

HELMI 119 119 m2, 3 sovrum

Köket på restaurangen är öppet och om du vill kan du stå och glo på Erik middagen lång.

Restaurangtoaletten bjuder på allt annat än hur det ser ut i valfri inredningskatalog.

Även porslinet följer temat hemtrevligt. 
Gillar man indie lär man nog gilla inredning på 
Triton konstaterar Erik.

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

facebook.com/akeri.sk.ab

Kontakta Stefan på 
tel. 35 600, eller
stefan.karlsson@akeri.ax

•• Lastbilstransporter 
•• Grävningsarbete 
•• Slamsugning
•• Krossgrus 
•• Matjord
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FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14   www.vvskylcenter.ax Auktoriserad

VVS-installatör

Många tänker badrum, vi ser bad och rum. Lite mer gränslöst. 
En känsla som inte alltid går att ta på, eller ens visa på bild. 
Naturligtvis en plats för hygien, men minst lika mycket en oas 
för ditt nu. Du bestämmer. Vi ger dig möjligheterna. I samma 
stund du stänger dörren bakom dig kommer du att förstå.

Många tänker badrum, vi ser bad och rum. Lite mer gränslöst. 
En känsla som inte alltid går att ta på, eller ens visa på bild. 
Naturligtvis en plats för hygien, men minst lika mycket en oas 
för ditt nu. Du bestämmer. Vi ger dig möjligheterna. I samma 
stund du stänger dörren bakom dig kommer du att förstå.

Välkommen
in och hämta 

ditt eget
exemplar!

Ett smartare val, helt enkelt  – alvsbytalo.fi

Välj Älvsbyhus 
– din budget gillar
Nu är det dags att satsa på smart byggande
och effektiva kvadratmetrar. Ett inflyttningsklart
Älvsbyhus är ett energieffektivt och kvalitativt val 
till ett modernt småhus eller ett fritidshus med
alla bekvämligheter.

Utnyttja din vinterförmån före den 28.2.2023!

Vi erbjuder en personlig vinterförmån för husaffärer gjorda före 
den 28.2.2023 – och ditt nya hus levereras ännu i år. 
 
Du får din förmån direkt av mig. 
Ta kontakt så hjälper jag dig att gå vidare med dina husdrömmar. 

Susanna Olsson
din egen försäljare
Ring 0400 515 831
susanna.olsson@alvsbytalo.fi

UTNYTTJA
VINTER-

FÖRMÅNEN
före den 28.2.23

Kylan smyger sig på,  
det kan ske över en natt.
St1 Opti Premium är marknadens  
effektivaste eldningsolja.

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

Ring 19 241 och beställ marknadens 
effektivaste brännolja redan idag!

Beställ  
St1 Opti Premium  

redan idag och dela 
 upp din faktura i  

upp till 5 rater!

• mindre sot & beläggning i pannan 

• förbrukningen minskar med ca 5%

• effektivare förbränning och  
   mindre servicekostnader  

• nöjd kund garanti



 23 Just nu 1 / 2023

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

För närmare information kontakta oss!

– sedan 1966 –

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

EAB PORTAR FÖR ALLA BEHOV

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

Kontakta Nick Sindén på 018-28 114 eller välkommen in till butiken för mer information.

stuga med 
loft 30 kvm

Stensund

solbacka
stuga med 

växthus 
25 kvm

GellaS
funkisbastu 
15 kvm

bastu/
stuga 10 kvm
BRÄSKA

 För off ert: 0457 361 3804, steniusab@gmail.com

Kvalitetssäkra dubbelfalsade plåttak
• Plåttak i tegelimmitation • Filttak • Tegeltak

Det mesta inom tak samt konsultering av tak 
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MODERNA

kök
Vi har en lämplig lösning till
varje hem. Kristina-kök passar 
också varje plånbok.
Bli en lycklig Kristina-Kök ägare 
du också!

Välkommen!

Kom in och gör 
en bra affär!

OS-KÖK
Innehavare:  OVE SNÄLLSTRÖM
Godbyvägen 7, tel. 12 950
Öppet:  månd–torsd 10–14
os-kok@aland.net Västansunda byaväg 143 tel. 32 111 www.mitec.ax

BÅTMOTORER  •  SERVICE  •  TILLBEHÖR

MERCURY 60hk motor 
7990,-

NY MOTOR?
Beställ nu!

Vi har begagnade motorer i lager!

Bästa tv-tipsen för hemmafixaren

Hemma hos inredningsarkitekten (SVT Play)
De har inrett hundratals hem men hur ser det egentligen ut hemma hos sex 
kända svenska inredningsarkitekter? Från London och Stockholm till Åre och 
Gustavsberg tas vi med in i hemmet och huvudet på några som verkligen vet 
hur man inreder ett hem. Inspireras eller förfäras över hur det kan bli när nå-
gon tänker på varje liten detalj i hemmet.

Längtan till Landet (Yle arenan)
Det unga årets mest omdebatterade i tv-serie i Svenskfinland låter tittaren 
följa med när Rafael och Nina Donner renoverar en gammal folkskola i Svartå 
nära Karis. Det mesta gör paret på egen hand och det är inte utan att det rycker 
i renoveringsnerven när man tar sig igenom de åtta avsnitten.

Visst det ska fixas på huset och kanske börja 
planteras i trädgården men ibland kan det 
ju vara skönt att faktiskt ta en liten paus, 
slå sig ner i soffan och se på när någon 
annan gör något. Här kommer fem tips 

som är toppen för just de tillfällena. 

Text: Alexandra Gäddnäs
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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

Fönsterglas
Termoglas
Plexiglas
Speglar

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

Skjutdörrar
OCH FÖRVARINGSSYSTEM

Välkommen in och se ut Din favorit samt  
hämta broschyr!

Kom in och gör en bra affär!

OS-KÖK
Innehavare:  OVE SNÄLLSTRÖM
Godbyvägen 7, tel. 12 950
Öppet:  månd–torsd 10–14
os-kok@aland.net

Gräver allt och överallt

Grävning utföres 
med runtom-
svängande maskin
och traktorgrävare.
Grävning av t.ex. 
husgrunder och
dränering m.m.

JAN SÖDERSTRÖM
tel. hem 34 048 eller GSM 040 022 9041

Bästa tv-tipsen för hemmafixaren

Stugfixarna Norge (TV3 och Viaplay)
Man upphör aldrig att förvånas över vilka vyer 
de norska landskapen kan bjuda på och mitt i 
detta ger sig Halvor Bakke och hans team in 
för att fixa upp stugor som sett bättre dagar. In-
spiration i mängder och kanske lite reslust väs-
terut inom den närmsta framtiden kan utlovas.

Tiny house nation (Netflix)
Visst är det fint att se de stora villorna, de lyxiga 
lägenheterna eller överdådiga stugorna som 
ofta visas upp i bygg- och inredningsprogram 
– men det kan faktiskt vara lika intressant med 
ingenjörskonst på mindre skala. I den här serien 
får vi följa människor som valt en annan väg in 
i hembyggandets ädla konst: små hus som är 
enkla att flytta men allt som oftast genialt kon-
struerade för att innehålla allt som behövs.

Hundra procent bonde/ 
En tvättäkta lantis  
(SVT Play/Yle arenan)
Serien, som tydligen har olika namn i Sverige 
och Finland, har pågått i över 20 säsonger nu 
och kan inte ha missats av många. Men om du 
bara zappat förbi den danske bonden Frank 
och aldrig stannat till för att se vad han gör på 
sin bondgård – se detta som en uppmaning att 
göra det nästa gång han dyker upp på tv:n eller 
sök upp programmet själv och dyk djupt ner i 
den danska myllan.
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P
interest är en hemsida 
och ett socialt medium 
där användarna kan 
spara bilder som inspi-
rerar dem. Flödet fylls 
av allt från heminred-

ning till recept, festidéer, reno-
veringsprojekt och mode. Du 
kan spara bilderna som inspire-
rar dig i album: till exempel kan 
du ha ett album där du samlar 
heminredning, ett annat album 
där du samlar reseinspiration. 
Ditt flöde påverkas av bilderna 
du sparar: det du verkar gilla får 
du mer av automatiskt. Du kan 
även ladda upp dina egna bil-
der för att inspirera andra – eller 

koppla hemsidor och bloggar så 
att bilderna de publicerar au-
tomatiskt hamnar i Pinterests 
flöde. 

Enligt marknadsbevakarna 
Statista fanns det över 400 mil-
joner aktiva användare på Pinte-
rest ifjol. Enligt undersökningen 
”svenskarna och internet” an-
vände uppemot 20 procent av 
svenskarna Pinterest någon 
gång under 2022. 

Vad den stora mängden an-
vändare globalt sparar och in-
tresserar sig för är alltså en strå-
lande bra indikator på vad som 
för trender som seglar upp – och 
företaget publicerar själv varje år 

en trendspaning. Hela 27 styck-
en trender har man förutspått 
att blir extra heta 2023.

Havets superfood 
Joel Lindholm och Viktor Er-
iksson har den senaste tiden 
djupdykt i frågeställningen: 
”Kan åländska alger förflytta sig 
från havet till tallriken?”. Test-
odlingen är i full gång, och som 
Ålandstidningen tidigare har 
rapporterat om är målet att ut-
veckla nya produkter till den 
nordiska matlagningen. Algerna 
är till exempel fullproppade med 
nyttig vitamin och mineral. 
När man pratar om Östersjö-
mat överlag brukar fokus ofta 
ligga på mängden gifter och 
tungmetaller. Hur ser det ut när 
man diskuterar alger och tång? 
– När det gäller alger finns det 
ganska lite data och vi håller på 
jobbar på att skicka in fler analy-

TrenderTrender

Det som sätter gränsen för hur mycket man kan äta av bruna arter, till exempel blåstång eller sockertång från Västkusten, är i huvudsak jod, förklarar Viktor Eriksson. Foto: Madelen Holmström

Här är de hetaste trenderna 2023

 Foto: Unsplash

Genom statistik från sociala medier försöker 
Åland Just Nu se in i spåkulan: vad tror internet 
att vi kommer äta, göra, klä och dekorera oss med 
det kommande året? 
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I Tyskland kan man köpa färdig äp-
pelläsk - likt denna på bilden. Recep-
tet är simpelt: ta äppeljuice, tillsätt 
bubbelvatten.  Foto: Unsplash

En trendig drink, som redan finns på 
flera trevliga kaféer runt om i Norden, 
är espresso tonic. Foto: Unsplash

Här är de hetaste trenderna 2023
Alla 27 trendspaningar inför 2023 enligt Pinterest
• Luftiga stilar: vi snackar skimmer, tyll och  
 spetts 
• Alla stilar blir mindre: kortare hår, kortare  
 luggar och kortare naglar 
• Rostfärgade toner på bröllop
• Hållbart resande med tåg 
• Alkoholfria drinkar och drinkar med låg  
 alkoholhalt 
• Knasiga detaljer i heminredning: tänk  
 Alice i Underlandet, färgglada svampar  
 och barnprogramsestetik 
• Alger, tång och sjögräs på tallriken och i  
 smoothie: havets superfood 
• Spexiga ytterdörrar och entréer 
• Rejv-kultur: technofest och house kom 
 mer prägla partyåret 2023
• Papperspyssel och origami 
• ”Roliga”privatekonomiska lösningar - allt  
 från appar till tävlingar där man försöker  
 spara mera pengar 
• Personlighetsutveckling och alternativ  
 till samtalsterapi: tänk musikterapi och  
 dagböcker där konst och teckningar tar  
 plats snarare än de klassiska orden 
• Mer unisex-tänk hos föräldrar och mindre  
 könskodade kläder och leksaker 
• Hårvård och speciellt vård av hårbotten 
• Fransar! Allt från jackor till bröllopsklännigar  
 förutspås prydas med fladdriga fransar
• Ett mode inspirerat av 2000-talets 
 romantiska komedier
• Populära dejter kommer vara upplevelse- 

 baserade: tänk er museibesök och utflykter  
 snarare än middag och en film. 
• Omtanke efter förlossning: Pinterest- 
 albumen fylls just nu med hur man 
 kan skämma bort sina vänner efter en  
 förlossning – vad för gåvor passar bra  
 eller vad för mat är perfekt att ge bort? 
• Ätbara blommor och kreativa bakverk som  
 återskapar en blommig estetik 
• Födelsedagar och annat firande blir   
 viktigare även på äldre dagar: idéer för  
 storslagna fester för att fira guldbröllopet  
 eller 80-årsdagen fyller flödet 
• Enkla träningsövningar med kropps- 
 vikt för att motverka en stel kropp av allt  
 kontorsarbete
• Vintage inbakat i det moderna hemmet -  
 ärvda och historiska föremål kommer  
 ta en större och mer markerad plats i det  
 moderna hemmet 
• Hållbara lösningar: den klassiska   
 regntunnan kommer enligt Pinterest att  
 vara trendigare än någonsin i tider med  
 torka och värmeböljor
• Dystopiskt, sci-fi-inspirerat och 
 futuristiskt mode 
• Lyxiga duschrutiner och hemmaspan 
• Poolpartyn för… hundar! Ytterligare en  
 trend baserat på varma somrar som blir  
 tuffa för våra fyrbenta vänner 
• Tvåfärgade frisyrer, och den ena färgen 
 får gärna vara lila, blå eller rosa
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Foto: Produktbild Chimi eyewear
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ser och prover. Men de som ändå 
finns visar inte några anmärk-
ningsvärda nivåer i Östersjöns 
tång jämfört med Nordsjön. 
Det som sätter gränsen för hur 
mycket man kan äta av bruna 
arter, till exempel blåstång eller 
sockertång från Västkusten, är 
i huvudsak jod, förklarar Viktor 
Eriksson. 

– Annars har det som med all 
annan mat att göra med mäng-
den och hur ofta. Äter man några 
blåstångsskott ibland för att det 
är roligt och gott eller äter man 
alger som en stor del av tallriken 
flera dagar i veckan, utvecklar 
han. 

Mocktails 
Mocktails är det engelska ordet 
för alkoholfria drinkar. I Pinte-
rests framtidsspaning menar de 
att drycker med lägre alkohol-
halt, eller helt alkoholfria, kom-

mer vara populärt det komman-
de året – här presenterar vi två 
löjligt enkla alternativ för festli-
gare tillfällen. 

Espresso tonic –  
uppiggande klassiker

En busenkel och uppfriskande 
kaffedrink. Du behöver en flaska 
tonic, två shots espresso (och 
det funkar faktiskt helt bra med 
lite starkt bryggkaffe också) och 
is. Fyll ditt glas med is, häll över 
kaffet, toppa med tonic! Du kan 
med fördel dekorera drinken 
med lite apelsinskivor, smaker-
na funkar utmärkt tillsammans. 

Apfelschorle –  
hemlagad tysk läsk

I Tyskland kan du köpa denna 
färdig på burk, men den går otro-
ligt lätt att blanda ihop på egen 

hand. Den innehåller nämligen 
två ingredienser: äpplejuice och 
bubbelvatten! Kör hälften hälf-
ten, eller justera efter smak. Det 
är dessutom ett nyttigare alter-
nativ till vanlig läsk. Vill du göra 
den lite mera intressant kan du 
blanda i lite äppelcidervinäger 
eller citron. 

Futuristiskt mode 
Spejaat och iskallt. Enligt Pinte-
rest är det (återigen?) dystopiska, 
sci-fi-aktiga och futuristiskt inspi-
rerat som kommer vara hett inom 
modebranschen. Ett par silvriga 
byxor, en simpel grå handväska 
eller ett par spexiga solglasögon 
torde, enligt den spaningen, vara 
perfekta val för den som vill upp-
datera garderoben. 

Alexandra Gäddnäs

Joel Lindholm.
 Foto: Hülya Tokur-Ehres

Viktor Eriksson.
 Foto: Hülya Tokur-Ehres
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Auri Roiko jobbar som professionell städare i Finland.

Finska Auri Roiko har blivit viral 
med sina tips och tricks för 

effektiv städning på hemmaplan. 
Hon jobbar som professionell 
städare och reser runt Finland 

och städar de mest stökiga 
hemmen, och visar upp resultatet 

på Instagram och sin TikTok. 

Finskt städproffs Finskt städproffs bästa tipsbästa tips

Före influ-
encern Auri 

tar tag i städ-
ningen.

Efter upp-
draget är slutfört. 

Denna lägenhet var 
ett av de mildare fal-
len: ni kan se flera 

exempel på hennes 
Instagram.

Fortsättning på sidan 30
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Södersundavägen 58 • tel. 23 280
VARDAGAR: 08.00–16.00

Boka reparation av 
stenskott eller byte 
av vindruta!
Ring 23 280.

Vi håller din bil rullande!

Välkommen till 
Ålands mest 
kompletta bilverkstad!

Vi erbjuder även fri lånebil när 
du lämnar in din bil för glasbyte.

Reparation av stenskott

Däckservice

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

Välkommen till 
Ålands mest 
kompletta bilverkstad!

• Snabb och säker service    
 av våra erfarna montörer
• Vi tar emot dina gamla däck, 
 fälgar och vikter för återvinning

Bilförsäljning: 
Pontus tel. 329 926, Farbod tel. 329 927   
Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935  

Läs mer om Mazdas aktuella kompanjer
www.hawe.ax/erbjudanden/erbjudanden-mazda 

Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax 
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00

M E R  F A N TA S T I S K  Ä N  D U  T R O R

MAZDA CX-30 OPTIMUM TILL KAMPANJPRIS

Bekanta dig med Mazda-modellerna på mazda.fi 
och välkommen på en provtur!

*Mazda CX-30 Optimum modellerna pris från 31 900 € + leveranskostnad 600 € = 32 500 €. EU-blandad förbr.: 5.9–6.6 l/100 km. Uppskattade CO2-utsläpp 134 – 148 g/km. 
Bilen på bilden är extrautrustad.

MAZDA CX-30 2.0 M HYBRID E-SKYACTIV-G OPTIMUM MT  31 900 €*

MAZDA CX-30 2.0 M HYBRID E-SKYACTIV-G OPTIMUM PLUS AT  36 900 €*

MAZDA CX-30 AWD 2.0 M HYBRID E-SKYACTIV-X OPTIMUM PLUS AT  43 900 €*

Mazda CX-30 OPTIMUM priset inkluderar metallfärg, vinterhjul med Mazda-
aluminiumfälgar och Defa-motorvärmarpaket med kupéfl äkt. OPTIMUM-
specialmodellen fås som manuell och automat, framhjuls- samt fyrhjulsdriven. 

AGERA SNABBT, begränsat antal bilar fi nns för snabb leverans.

RIKLIGT UTRUSTAD MODERN SUV

Flexibla huslösningar

MED OCH FÖR KUNDEN

GarageEgnahemshus Fritidshus

elementbyggen.ax  018 23 491 elementbyggen@aland.net

Vi bygger som du vill ha det. Välj om du enbart vill beställa 
stommen till huselementen eller om du vill att vi tar hand 
om allt från ritning till infl yttningsklart hus. Välkommen att 
ta kontakt så tar vi fram den bästa lösning för dig!
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Butik: Bolstavägen 3Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax | �  .jfs.ax
Öppet i butiken: måndag-torsdag 8:30-16:30, fredag 8-15

Vill ni energie� ektivisera ert hus?

Reducera dina elkostnader med e�  On Grid-system,
som kopplar dina solpaneler till nätet.

Du vet väl att
vi även gör 

vanliga
elinstallationer.

VÄRMEPUMPAR
för både kalla och varma dagar

Vi har värmepumpar i lager!Vi har värmepumpar i lager!

Tvätta alltid microfiber-trasor separat
Enligt Auri Roiko fastnar det annars små 
små tygpartiklar och smuts från de an-
dra kläderna på trasorna, vilket gör att 
de blir sämre på att fånga smuts när du 
städar. Därför menar hon att det är värt 
att tvätta trasorna i en separat maskin 
även om de är få. Skippa också skölj-
medlet!

Använd en fönsterskrapa för  
att rengöra mattor från hår
En fönsterskrapa på ett kvastskaft kan 
hjälpa dig få ordning på de mest hår-
fyllda mattor. Ett smart trick för dig 
med husdjur! Dra korta men många 
drag. 

Köp skolans vägg-sudd till hemmet 
Märket Scrub Daddy, som brukar finnas 
på Normal, har till exempel en variant av 
skolans ”vägg-sudd”. Du fuktar svampen 
och kan få bort blyertsmärken från väg-
gar och nyckelskrap från lackade möb-
ler. 

Rengör ljusstakar från stearin i ugnen
Placera en plåt med bakplåtspapper un-
der ditt ugnsgaller. Sätt på ugnen på låg 
temperatur och sätt ljusstaken upp och 
ner på gallret. Stearinen kommer drop-
pa ner på bakplåtspappret och ljussta-
ken blir som ny igen. 

Djuprengöring av handfatet i köket
Sätt i proppen. Fyll det med hett vatten, 
lös upp en diskmaskinstablett och till-
sätt lite vanligt diskmedel. Med skydds-
handskar på, ta en svamp och skrubba 
noga överallt.

Rengör duschmunstycket
Skruva lös duschmunstycket och fyll 
en smal behållare med vinäger, så pass 
mycket att det täcker hela huvudet. Låt 
stå i en timme, skrubba sedan och skölj 
av och ur ordentligt. Detta menar Auri 
Roiko att löser upp allt kalk som bildats. 

Städa ugn, spis, plåtar eller under- 
sidan av kastruller med samma metod
Auri Roiko sprejar ugnsrengöring på 
saken du vill rengöra, och täcker det se-
dan ordentligt med plastfolie. Vänta sex 
till tolv timmar, ta sedan bort plasten. 
Skrapa ytan med stålull, glöm ej skydds-
handskar. Torka eller skölj av ytan, och 
volià! Använd inte ugnsrengöring på 
aluminium, det förstörs. 

Text: Alexandra Gäddnäs
Foto: Pressbilder Aurinka Cleaning

Fortsättning från sidan 28

För Auri Roiko har städning alltid varit ett 
stort intresse – och diskborste och en så 
kallad ”scrub daddy” återkommer ofta i hen-
nes videor. 
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PR ByggnadsMaterial Ab

VI FINNS PÅ VIKINGAGRÄND

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

TAK- &
VÄGGPLÅT

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
✔ Isolering 40 mm
✔ CE godkänd

VÅRA MODELLER
fi nns i fl era färger, utföranden

och storlekar, även med fönster.

Alla 
storlekar

fi nns
tillgängliga

Pris från:

 1.490,-

www.prbyggnadsmaterial.ax

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

-15%
t.o.m. 31.3

Marknadens
mest kompletta

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

Finns i fl era standardfärger

Härligt röd kudde i 
bomullssammet från 
HM Home piggar upp.

Tapeten Ted roses från 
Photowall lämnar ingen oberörd.

Djupt rött är helrätt 2023
En kraftfull och stärkande 
färg. Så beskriver färgin-
stitutet Pantone årets färg 
Viva Magenta. Färgen har 
inspirerats av de röda to-
nerna hos koschenill, eller 
karmin, som är en av de 
mest kraftfulla färgerna i 
naturen.
   Låt dig inspireras!

Av: Sandra Widing

Soffan Vimle från Ikea finns i flera olika 
färger, bland annat i en vamröd ton.

I möbelserien 
Vista från Mio 
hittar vi bland 
annat det här 

röda skåpet i ek.

Iittalas Teema-
serie, formgiven 
av Kaj Franck, 

finns också i rött.

Designklassikern Bumling pendel som 
formgavs 1968 finns även i rött. Snart är det vår 

och vad kan pigga 
upp mer än en 

cykeltur i rött? Här 
en damcykel från 
danska Winther.
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Priserna gäller så långt lagret räcker.

Grindmattesvägen 1–3   Tel. 28 011    www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18,  lörd. 9–15, sönd. 11–15     Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd 9–15, sönd. 11–15

229,- (299,-)

Vinkelslip
18V • 125MM DGA506T 

259,- (339,-)

Multitool
18V • DTM52T  

199,- (259,-)

Slagskruvdragare
18V • DTD153T

259,- (339,-)

Tigersåg
18V • DJR187T

49,- (129,-)

Vattenkokare
18V • DKT360Z 

49,- (99,-)

Kaffebryggare
18V • DCM501Z

249,- 
Värmejacka
 18V • DCJ205Z
stl. M, L XL, XXL

199,- 
Värmeväst
18V • DCV202Z
stl. M, L XL, XXL

199,- (259,-)

Borrskruvdragare
18V • DDF484T

249,- (299,-)

Arbetsbelysning
18V • DML814
• 3000  Lumen

189,- (229,-)

Arbetsbelysning
18V • DML811 
• 3000  Lumen

279,- (349,-)

Arbetsbelysning
18V • DML809
• 10000 Lumen

inklusive
18V 5,0AH batteri

dessa produkter exkl. batteri

Gör jobbet lättare!

ÅLANDSSTUGAN

Roger Enström: +358 (0)457 5267 018 | info.trateknik@gmail.com  
Adress: Österåkersvägen 7, Haraldsby, 22410 Godby | www.trateknik.ax

Vi tillverkar 
lastpallar och 

emballage enligt 
Era önskemål.

Stugor, gäststugor, bastur, förråd, 
specialbyggnader m.m. i 45 och 68 mm stock.

Begär offert och beställ redan nu till våren. 
I paket eller fabriksmonterat!
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Åland Just Nu tog ett svep och 
letade efter forskning som kan 
förändra hur vi bygger fram-
tidens hus och trädgård. 
Vi hittade tre glada nyheter 
på vetenskapsfronten. 

Nya material: Träd undersöks på  
nanonivå för att ersätta plast
På forskningsanläggningen Max IV i 
Lund finns världens kraftigaste mikro-
skop – med hjälp av det har forskare och 
skogsindustrin gått samman för att stu-
dera skogen på nanonivå i hopp om att 
kunna skapa helt nya användningsområ-
den för skog. På nanonivå går det att se 
in i minsta detalj hur skogen är uppbyggd 
och forskarna kan genom att förändra 

den kemiska sammansättningen ändra 
materialets egenskaper. 

– Då kan man till exempel göra det ge-
nomskinligt, så att det leder elektricitet 
eller magnetiskt, berättar forskaren Kim 
Nygård för SVT Nyheter.

Forskarna på anläggningen hoppas att 
detta ska möjliggöra att trä kan ersätta ex-
empelvis plast som förpackningsmaterial 
i framtiden.

Effektivare solceller: Kan dubbla  
verkningsgraden i framtiden
Nanotrådssolceller – sug på det ordet. Det 
har åtminstone forskarna Lukas Hracho-
wina och Magnus Borgström vid Lunds 
universitet och nu ska deras nya typ av 
solceller testas i rymden. De nya solcel-
lerna ser ut som antenner och genom att 
använda sig av tre olika material ska de 
bättre kunna fånga upp solljus än dagens 
kiselsolceller. De ska också vara stryktå-

ligare än vanliga solceller och därför tes-
tas de nu i rymden där många satelliter i 
dag drivs av solceller. I framtiden hoppas 
man dock kunna prova den nya solcellen 
också på jorden.

– Vi har sett att med våra material räck-
er det att använda ett halvt gram per kva-
dratmeter – det vill säga nästan ingenting. 
Då kan du ta relativt dyra material, men 
ändå göra en billig solcell av det eftersom 
du använder så lite; den optiska respon-
sen är så stark, säger Magnus Borgström 
på Lunds universitets hemsida.
Tänk er fönster som extraknäcker som 
solceller till exempel, vilken grej! 

Trädgård: Rädda bina 
med en blomsteräng
2018 drog svenska Naturskyddsförening-
en i gång kampanjen ”Operation: Rädda 
bina” och i en ny utvärdering har forskare 
kunnat konstatera att det privatpersoner 

gör i sin egen trädgård kan ha en positiv 
effekt på exempelvis binas välmående. 

– Till exempel kan vi visa att det lönar 
sig att skapa stora och artrika ängar och 
planteringar och att det är viktigt att 
inte ge upp efter något år, eftersom åt-
gärderna blir bättre över tid. Just det bör 
uppmuntras i framtida kampanjer, säger 
Anna Persson, forskare vid Centrum för 
miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid 
Lunds universitet och en av de ansvariga 
bakom studien på universitetets hem-
sida.

Det man kan göra för att gynna bina 
är helt enkelt att se till att anlägga ängar 
genom att exempelvis skona en del av 
gräsmattan från gräsklipparen och se till 
att det där finns flera blommande växter. 
Trevligt för estetiken, livsviktigt för bin 
och andra pollinatörer. 

Text och foto: Alexandra Gäddnäs

Träd blir plast, Träd blir plast, 
minimala solceller minimala solceller 
och glada binoch glada bin

Tre vetenskapsnyheter för framtidens hus och hem 

Vad 
du själv gör i 

din egen trädgård 
kan verkligen göra 

skillnad för bin och an-
dra pollinerare enligt 

ny forskning.
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En gul historia

Vin som passar till lök: 
Rött: Beanjolais
Vitt: Côtes du Rhône, 
vit Bordeaux eller en 
riesling kabinett

Pannbiff med stekt lök. Löjrom med finhackad schalottenlök. Smålökar som puttrar i 
en köttgryta. Syltlök till söndagssteken. Fläsk med löksås och löksoppa med gratinerad 
ost.
Ja, vad hade man egentligen lagat utan lök? 
Denna otroligt mångsidiga lilla växt är både billig och kan med enkla medel förvandlas 

till en riktig delikatess. Den går att steka, karamellisera, rosta, koka, ugnsbaka, grilla, el-
ler fritera. You name it. 
Löksoppa finns i många olika varianter men de gemensamma ingredienserna brukar 

vara lök, buljong, bröd och ost. Till fransk löksoppa serveras en brödskiva i tallriken 
och soppan är ofta ostgratinerad.
Enligt legenden uppfanns rätten i en restaurang nära marknaden ”Belly av Paris” och 

den var främst till för de fattiga eftersom löken sågs som energigivande, bakteriedö-
dande och billig. En annan historia är att soppan uppfanns av kung Ludvig XIV av 
Frankrike efter att han tillbringat en natt i en jaktstuga där lök, olja och champagne var 
de enda ingredienserna som fanns tillgängliga. Av dem gjorde han löksoppa.
Det sägs också att hertigen av Loire åt en löksoppa på ett värdshus i Champagne, där 

han stannande kvar tills han lärt sig tillaga en likadan soppa. 

Text, recept och foto: Staffan Lund

Löksoppa
Recept ur boken Morbergs husmanskost

0,5 dl sherry 
2 dl riven stark ost 
50 gram smör 
4 skivor vitt bröd 
1 kvist färsk timjan 
1 l grönsaksbuljong 
10 gula lökar 
en morot
ett lagerblad
en nypa hackad bladpersilja

Skala moroten och lägg den hel i en kastrull 
tillsammans med buljongen. 
Tillsätt timjan och lagerblad och låt 
koka en stund.
Strimla löken tunt och fräs i en kastrull 
tills den blir glansig. 
Slå i sherryn och buljongen och låt sjuda 
i 10-15 minuter.
Smaka av med salt och peppar och ta av 
soppan från värmen.
Rosta brödet i en stekpanna eller ugn 
tills det är knaprigt.
Häll soppan i ugnsfasta skålar, lägg i 
brödet och strö över osten.
Gratinera i ugnen på 275 grader i 
sex-åtta minuter eller tills osten är gyllengul.

Glödbakad lök
Ett annorlunda men enkelt sätt 
att tillaga löken.
Testa även med andra grönsaker!
Lägg lökarna direkt i glöden. 
Bli inte orolig när de börjar ta 
färg, de ska bli svarta. 
Vänd då och då så att de 
blir jämnt bakade. 
När det börjar bubbla 
vätska ur löken, låt dem 
ligga två-tre minuter till. 
Lyft bort lökarna 
från glöden och 
låt svalna i fem-tio 
minuter. 
Skala av det brända 
skalet, dela i halvor och 
salta snittytan.

Bakad lök  
med honung och timjan 
Recept från ica.se

4 gula lökar
cirka 50 gram smör
2 msk honung
1 msk olivolja
en kruka timjan
flingsalt

Sätt ugnen på 225 grader.
Skala och dela lökarna.
Lägg dem med snittytan upp i en ugnssäker form. 
Fördela smöret på löken och baka i nedre delen 
av ugnen cirka 45 minuter tills löken nästan är 
helt mjuk.
Ringla över honung och olja.
Lägg på timjan och baka ytterligare 10–15 min. 
Strö över flingsalt och servera.

Lökkräm
2 lökar
en stor klick smör
salt och peppar
1-2 dl crème fraiche

Skala och skiva löken. 
Smält smöret och bryn försiktigt löken i en 
kastrull på låg värme i cirka 30 minuter. 
Rör om då och då.
Mixa löken slät med stavmixer och 
tillsätt crème fraichen.
Smaka av med salt och peppar.
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Startpaket: 
webb och 
grafisk profil
Vårt startpaket gör det enkelt för 
dig som är liten att få ett fräscht 
varumärke med synlighet på 
webben. Med vårt förmånliga 
startpaket för småföretag och 
föreningar får du: 

Logo, färger och typsnitt
Grafisk manual
En AX-domän
En modern flexibel webblösning 
som är enkel att uppdatera

vibb.ax
+358 18 525 875
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FEBRUARI
fredag 10
KROG / NÖJE / MUSIK 
Trubadurunderhållning med Christofer 
Jerndal på Park Kl. 22.

lördag 11
KROG / NÖJE / MUSIK 
Trubadurunderhållning med Christofer 
Jerndal på Park  Kl. 22.

DANS / KROG / NÖJE  
Dj Cesar i Arken Nattklubb Kl. 23.

söndag 12
FÖRELÄSNING / KULTUR
Sjöfartssymposium på Skeppargården 
Pellas Utvecklingen av åländsk sjö-
fart 1922-2022, anmälan till freya.
darby@gmail.com. Kl. 14-ca 17.

tisdag 14
BARN / UNGA / LITTERATUR
Bebisbibban på stadsbiblioteket 
Sagomys för föräldrar med barn 0-2 
år i sagorummet med sagor, sånger 
och ramsor, sen lek för barnen och 
kaffe/te för de vuxna. Kl. 10-11 
(ca 1-2 år) och 14-15 (ca 4-11 
månader).

fredag 17

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Edvard N 
på Park Kl. 22.

DANS / KROG / NÖJE
Dj Timmy i Arken Nattklubb Kl. 23.

lördag 18
BARN / UNGA / KROG / NÖJE
Sportlov i Kastelholm  Aktivitetsdag 
för hela familjen i Smakbyn. Prome-
nera, laga karamellklubbor, dreja 
och ät tacobuffé. Se Smakbyn.ax. 
Kl. 13-18.

KROG / NÖJE / MUSIK 
Livemusik: Don't Touch på Park 
Åländskt band. Kl. 22.

DANS / KROG / NÖJE
Dj Timmy i Arken Nattklubb Kl. 23.

måndag 20
BARN / UNGA
Sportlov på Ålands sjöfartsmuseum 
Lös mysteriet med den hemliga 

passageraren, gå på skattjakt, se 
havsmonsterutställningen och upp-
täck tillsammans med skeppsråttan 
Ruby. Se Sjofartsmuseum.ax.Kl. 
11-16.

BARN / UNGA / LITTERATUR
Sportlov: Öva högläsning med 
läshunden Ninni! 15 minuter med 
Ninni i stadsbibliotekets grupprum. 
Förhandsanmälan via Lyyti, mer info 
på Bibliotek.ax. Kl. 18-19.15.

onsdag 22
BARN / UNGA
Sportlov: Kramdjursövernattning på 
stadsbiblioteket Lämna in kram-
djuret under onsdagen 22 februari 
mellan kl.10-18 och hämta hem det 
dagen efter.

BARN / UNGA 
Sportlov: Gör din egen fågelmatare 
Workshop på Mariehamns stads-
bibliotek för barn från 4 år och 
uppåt. Kl. 13.

torsdag 23
BARN / UNGA
Sportlov: Kramdjursövernattning på 
stadsbiblioteket Lämna in kram-
djuret under onsdagen 22 februari 
mellan kl.10-18 och hämta hem det 
dagen efter.

FILM / TEATER
Sportlov: Premiärvisning av fil-
menMusikteatern Barnasinne En 
videodokumentation av Barnasinne 
från teaterpremiären visas i stads-
biblioteket. En tidsresa genom den 
åländska historien, skriven av barn 
för barn. Kl. 13.

FÖRELÄSNING / KULTUR 
Föredrag: Fåglarnas hemligheter-
Föredrag med hjärnforskaren, 
författaren och naturfotografen Anita 
Campbell i stadsbiblioteket. Kl. 
18.30.

fredag 24
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peter 
Winter Nordlund på Park Kl. 22.

lördag 25
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peter 
Winter Nordlund på Park Kl. 22

DANS / KROG / NÖJE
Dj Kulas i Arken Nattklubb Kl. 23.

söndag 26
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peter 
Winter Nordlund på Park Kl. 22.

tisdag 28
BARN / UNGA / LITTERATUR
Bebisbibban på stadsbiblioteket 
Sagomys för föräldrar med barn 0-2 
år i sagorummet med sagor, sånger 
och ramsor, sen lek för barnen och 
kaffe/te för de vuxna. Kl. 10-11 
(ca 1-2 år) och 14-15 (ca 4-11 
månader).

MARS
fredag 3
LITTERATUR / MUSIK
Diktkonsert: Jag är en annan nu 
Tonsatta åländska dikter med Peter 
Hägerstrand och Badhusepoken. 
Kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peppe 
Ekberg på Park Kl. 22.

lördag 4
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peppe 
Ekberg på Park Kl. 22.

söndag 5
BARN / UNGA / TEATER
Barnens söndag: Dockteater – Barnet 
med de gröna fingrarna 30 min 
för barn 3-7 år. Dockförare och 
dansare Jonna Kevin och musik av 
Stäni Steinbock. Anmälan via Lyyti, 
se Bibliotek.ax. Kl. 11 och kl. 13.

DANS / MUSIK
Föreställning: Jag ser dej. Jag hör 
dej. Jag känner med dej. Dansaren 
Hanna Kivioja och sångaren Elin 
Manselin samt gästande konstnärer 
skapar en spännande tvärkonstnär-
lig föreställning. Kl. 19.

måndag 6
DANS / MUSIK
Föreställning: Jag ser dej. Jag hör 
dej. Jag känner med dej. Dansaren 
Hanna Kivioja och sångaren Elin 
Manselin samt gästande konstnärer 
skapar en spännande tvärkonstnär-
lig föreställning. Kl. 19.

fredag 10
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Malin 
Artz på Park Kl. 22.

lördag 11
DANS / MUSIK
Red Beans & Rice firar med stor jazz-
fest i Stadshuset 35-årsjubileum med 
tidigare bandmedlemmar och kol-
leger i Elina & Herrorkestern, Alandia 
Big Band och Emma E. Kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Malin 
Artz på Park Kl. 22.

söndag 12
FÖRELÄSNING / GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Frans Peter von Knor-
ring Vem var prosten von Knorring, 
och var ser vi hans påverkan på 
Åland idag? I Kulturhistoriska kl. 14.

tisdag 14
BARN / UNGA / LITTERATUR
Bebisbibban på stadsbiblioteketSa-
gomys för föräldrar med barn 0-2 
år i sagorummet med sagor, sånger 
och ramsor, sen lek för barnen och 
kaffe/te för de vuxna. Kl. 10-11 
(ca 1-2 år) och 14-15 (ca 4-11 
månader).

onsdag 15
FILM
VERA Filmfestival 2023 
Kort- och dokumentärfilmfestival på 
Bio Savoy. Se program på Verafilm-
festival.ax

torsdag 16
FILM
VERA Filmfestival 2023 
Kort- och dokumentärfilmfestival på 
Bio Savoy. Se program på Verafilm-
festival.ax

fredag 17
FILM
VERA Filmfestival 2023 
Kort- och dokumentärfilmfestival på 
Bio Savoy. Se program på Verafilm-
festival.ax

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Edvard N 
på Park Kl. 22.

VARJE VARDAG
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården
Måndag-fredag 9-15 (lunch 
11.30-12.30), kvällsöppet 
onsdagar i november kl. 18-
19.30.

 

... Pontus Josefsson, ordförande 
för Vera filmfestival. 
Vad är Vera för den oinvigde? 
– Vera är Ålands alldeles egna filmfestival. 
Första kvällen fokuserar vi på Åländska filmer 
medan de efterföljande fyra dagarna vigs åt do-
kumentärer och kortfilmer från hela världen. I 
år ordas festivalen 15 till 19 mars på Bio Savoy 
och alla är välkomna. Man behöver inte vara 
medlem i föreningen för att gå på festivalen.
Hur går förberedelserna - och hur ser intres-
set ut? 
– Just nu finslipar vi de sista detaljerna och det 
mesta börjar falla på plats. Jag tror det finns ett 
stort intresse och vi har fått mycket nya med-
lemmar så vi hoppas på mycket folk.
Vad kan man förvänta sig? 
– Förstås en massa bra, tankeväckande och 
gripande filmer. Dessutom kommer många av 
filmernas regissörer till Vera. Det ger stort mer-
värde att höra filmskaparen berätta och svara 
på publikens frågor. Det kommer också finnas 
tid att slå sig ner i Filmcafét och diskutera den 
nyss sedda filmen över något gott att dricka.
Vad ser du själv mest fram emot?
– Jag gillar ju Ålandskvällen med alla nya film-
skapare som får visa upp sina filmer på biodu-
ken. Det känns också stort att den svenske do-
kumentärfilmaren Tom Alandh har valt att ha 
världspremiär för sin sista film hos oss.
Om det är en film man inte får missa under 
våren 2023, vilken är det? 
– Jag tycker man ska se Skolan vid världens 
ände som vi visar den 3 mars.

Varför just den? 
– Det är en feelgood-film från Bhutan och det 
ser man inte så ofta. Den svenske distributören 
skriver att filmen värmer mer än om man stäl-
ler in en yak i biografen!
I övrigt har temat på detta nummer varit 
”hem och bygg”. Vad är ditt eget bästa tips 
för antingen ett trivsamt hem - eller en prak-
tisk renovering? Det kan vara precis vad som 
helst: allt från att ett smart städningstricks 
till bästa sättet att gömma sladdhärvan från 
tv:n! 
– Om du som jag inte är ett byggarproffs så kol-
la Youtube innan du börjar spika och såga. Det 
har sparat mig både tid och misslyckanden!

Alexandra Gäddnäs

Pontus Josefsson, ordförande för Vera filmfestival.
4h-gården är öppen alla vardagar.
 Foto: Wilhelm Lindgren

Sportlov på Ålands sjöfartsmuseum.
 Foto: Robert Jansson

Utställningar på sidan 38
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INREDNINGSTIDER!

 Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21.   Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.  
Tel. 43 250  www.mattssons.ax
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Finns även som gardin
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G r y t v a n t e  d u b b e l

G r y t v a n t e
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B o r d s l ö p a r e

Söker du nya 
kunder?
Nu är det kampanjpriser på aland.com, 
en av Ålands mest besökta webbplatser. 
Vid köp av sex månader får du en 
månad gratis och vid köp av 12 månader 
får du tre månader gratis synlighet. 

Senaste nytt hämtar dina facebook/instgram 
inlägg direkt till aland.com. Enkelt, flexibelt och 
automatiserat!

.com ALLT OM ÅLAND

HITTA LUNCHER, TELEFONNUMMER, FÖRETAG, 
INSPIRATION, EVENEMANG, NYHETER OCH MYCKET MER.

får du tre månader gratis synlighet. 

Senaste nytt hämtar dina facebook/instgram 

Sticky banner

200€/mån
3 månaders bindningstid

Senaste nytt

100€/mån
3 månaders bindningstid
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GALLERIET
Torggatan 15, Mariehamn. 
Måndag-fredag 11-17 
Lördag 11-16.

9 februari–4 mars – Mandalarama, 
mandalas av Regina Santamäki-
Fischer.

KÖKARS  
BIBLIOTEK
Öppet tis kl.11-14, ons kl. 15-19  
och tors 11-14. 

Ann-Christin Sjölund som ställer ut 
pappersdockor. 

MARIEHAMNS- 
MUSEET
Ålandsvägen 42, Mariehamn. 
September-maj: lördagar 14-16. 
7 februari-14 mars: tisdagar och 
torsdagar 15-18

Upplev Mariehamn på 1920-talet! 
En miniatyr av Mariehamn som 
staden såg ut för 100 år sedan. 
Gästutställning – «Ögonblick och 
årstider» med ett urval bilder och 
texter från redaktören Pelle Kevins 
livsgärning.

MARIEHAMNS 
STADSBIBLIOTEK
Strandgatan 29, Mariehamn. 
Måndag-torsdag 9-20 
Fredag 9-18 
Lördag 10-15 
Söndag 10-15.

2-28 februari – Fåglar, med 
utställningen Människor hjärta 

Fåglar= Sant samt fotoutställning av 
Anita Campbell, naturfotograf.

22 mars-8 april – 
Konstutställning med Amanda 
Chanfreaus originalillustrationer ur 
den prisbelönta kapitelboken 
Giraffens Hjärta Är Ovanligt Stort 
med text av Sofia Chanfreau. 

SALTVIKS  
BIBLIOTEK
Lidkroksvägen 26, Rangsby  
Öppet under bibliotekets öppettider. 

Naturfotoutställningen ”Vilda Åland” 
av Daniel ”pic.ax” Eriksson visas till 
den 29 mars,  
Sjökvarteret: Hantverk, skuthamn och 
sjöviste – öppet året om. Skepps- och 
båtbyggerimuseum, motormuseum. 
Målningar av Katia Fell. 

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

27 januari-19 mars – ”Johan”, 
fotoutställning om kvinnors våld mot 
män av Kenneth Bamberg.

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

Basutställning med Ålands 

kulturhistoria från säljägare till 
dagens globala och mångkulturella 
samhälle.

3 december-5 mars 
– Ålandsäventyret! En 
specialutställning utöver det vanliga 
för barn 4-12 år.

2 februari-19 mars – Retro 
gaming, privatsamling av datorer, 
speltillbehör och spelkonsoler.

ÅLANDS 
LANDSKAPSARKIV
Strandgatan 37 
Öppet mån-tors kl 12-16, fre 12-15.

En Getapojkes märkliga musikkarriär 
som artist, kompositör och 
pedagog: Vi minns Edgar Boman 
(1927-1985), miniutställningar om 

äldre trycksaker samt ovanliga 
namn. 

ÅLANDS 
SJÖFARTSMUSEUM  
OCH POMMERN
Hamngatan 2, Mariehamn. 
September-maj dagligen 11-16.

2022-2024 – Utställningen 
Havsmonster.

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

För barn: Ruby och havet.

Johan”, fotoutställning om kvinnors våld mot män av Kenneth Bamberg 
visas på Ålands konstmuseum. Foto: Hülya Tokur-Ehres

Miniatyrstaden kan ses på Mariehamnsmuseet. Foto: Joakim Holmström

Läs om alla resor på 
www.martinsresor.ax
E-posta martin@martinsresor.ax
eller ring 0457 344 1132

Finlandssvenska kvalitetsresor med svensk-
språkig reseledare och max. 20 resenärer.

Pris 2 880 €

Pris 4 780 €

Pris 2 680 €

Pris 8 980 €

8 DAGAR

”HURTIGRUTEN”
MED HAVILA
VOYAGES 9–16.8
OCH 17–24.8.23

14 DAGAR

SYDAFRIKA MED 
VÄRLDSKLASS
SAFARI
30.10–12.11.23

6 DAGAR

UPPTÄCK 
ISLAND
2–7.9.23 MED
PER EKSTRÖM

16 DAGAR

ROVOS RAIL
FRÅN NAMIBIEN
TILL SYDAFRIKA
15–30.11.23

Boka tidigt 
rabatt 150 € 
t.o.m 28.2

LACKAT 
& KLART
Allt från bilar till

köksluckor!

LACKCENTER
Fabriksgatan 4, tel. 13 560.

Vi gör de´

Du beställer
vi gör jobbet!

Uppgårdsv. 20  •  Tel. 19 450
Mån-ons 08-16.30 • Torsdag 08-17

Fredag 08-16.30www.alandspersienn.ax  •  info@alandspersienn.ax

Vi hjälper dig att hitta rätt 

SOLSKYDD 
för ditt hem!

Vi måttar, ger prisoffert och monterar färdigt på plats

• Markiser
• Zipscreen
• Persienner
• Rullgardiner
• Duette & plissé
• Gardinskenor
• Rulljalusi
• Insektsnät mm
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Se vårt nya 
CONTAINER- 
SHOWROOM 

på Teboils 
parkering!

Försäljning och montering av

FÖNSTER & DÖRRARFÖNSTER & DÖRRAR
 – över 900 fönster monterade!

Garageportar 
i hög kvalitet

t.ex. standard- eller  

industriport med motor

Aluminiumdörr 
och fönsterpartier 

från kvalitetsprofilen Aluprof 

(direkt från fabrik)

Elektriska 
vägbommar 
och grindar

PVC fönster 
och skjutdörrar
– generation till generation –

Underhållsfria fönster med bra 

värmeisolering. 

Trä/alu fönster

Tel. 0457 3135 157

Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!

Se vårt SHOWROOM
med monterade fönster och dörrar 

vid Karrbölevägen 6 (skyltat från vägen). 
Micke är på plats enl. ök på tel. 0457 3135 157.

Vår- 
special på

Alu/trä-
fönster!

Strandgatan 21, tel. 14 730

mattor, 
kuddar och jackor samt

borddukar!
kuddar och jackor samt

borddukar!borddukar!

Vi tvättar

hyr ut

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 

Livet är föränderligt, därför är det bra att vara förberedd. Olika 
skeden i livet ställer olika krav. Vi hjälper dig att både förebygga 
och hantera situationer ur ett juridiskt pers pektiv. Vi tar dock ej 
emot tvistiga frågor.

Vi hjälper dig med bland annat

 Testamente

 Äktenskapsförord

 Gåvobrev

 Bouppteckning/Arvskifte

 Intressebevakningsfullmakt

 Bolagsjuridik/Företagsbildning

Vi hjälper dig med juridiken.

Behöver du
juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta oss! 
Juridik@alandsbanken.ax | Tfn 018 29 011

www.alandstidningen.ax

TIPSA OSS!

Ring 018-15000

E-posta text, bilder 
och videoklipp till 

nyheter@alandstidningen.ax

SMS:a eller MMS:a oss 
på 04570015000.



så mycket förmånligare!

S-market Godby
Godbyvägen 1424, Godby. 

Tfn 010 765 9600
Mån.–fre. 7–21, 

lör. 8–21, sön. 10–21.

varuboden.ax

Hos oss 

hittar du Ålands 

BILLIGASTE 
MATKASSE!

S-market Jomala
Lövuddsvägen 1, Mariehamn. 

Tfn 050 418 3767
Mån.–lör. 6–24, 

sön. 9–24.

Läcker t
·smaktorg

·cheesewitches

·itsudemo sushi

·Fazer bagare

sön. 9–24.

Läcker tLäcker tLäcker t

ÖPPET ALLA 
DAGAR TILL 

KL. 24
AGA

Gasolflaskor 
hos oss!
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