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evenemangskalender

Se sidorna 37–38

VÅRTID

Besök i Besök i 
Saras oasSaras oas

Crudo på gösCrudo på gös

TrenderTrender
PrylarPrylar

ModeMode

Köksredskap som 
håller en livstid

ÖPPET: Mån–fre 10–18, lör 10–15                                            TORGGATAN 14                                            TORGGATAN 14

Ålands största evenemangskalender

Se sidorna XX–XX

Tar du hand om din hälsa på bästa möjliga sätt? 

Är ditt personförsäkringsskydd i kraft?

018 56361aland@lokaltapiola.fiwww.lokaltapiola.ax

Vi erbjuder Hälsoförsäkringar för hela familjen. De ger dig ett 

ekonomiskt skydd vid oförutsedda situationer som olycksfall och 

sjukdom. Vi har även livförsäkring, dagpennings- och idrottsskydd.

i samarbete  med Ålands motions-förening

Kanonlopps-
Kanonlopps-veteranerveteraner

Rätt löparskor
Rätt löparskor

Hemmagym
Hemmagym

Hurtbullar 
Hurtbullar i Lemlandi Lemland

Träna när Träna när man är sjuk?
man är sjuk?

Motion

Nicklas Alm från Lumparland gör krysshopp tillsammans med tunga rep som motvikt.
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Länge leve Ålands special 
och en skål sour cream-chips

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 
på följande platser: Kantarellen, 
Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs 
galleria, Magazin, Stadsbiblioteket, 
Hotell Arkipelag, Hotell Adlon, 
Park Hotell, Scandic Hotell Savoy, 
F:ma Erik Mattsson, Kea-Market, 
Turistinformationen Storgatan.

REDAKTÖR 
Sandra Widing

TEXT 
Sofia Donner, Tara Bamberg, 
Alexandra Gäddnäs,  
Staffan Lund, Sandra Widing

ANSVARIG UTGIVARE 
Daniel Dahlén  
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Robert Jansson

FOTO 
Robert Jansson, Hülya Tokur-Ehres, 
Alexandra Gäddnäs, Staffan Lund
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ANNONSPRODUKTION 
Ått / Annonsverkstan

TRYCK 
Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA 
20.000 ex

GES UT AV 
Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Reporter   
Sofia Donner 

Vilken är din favoritårstid?

Medarebetare i  
detta nummer: 

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.

I lager hos oss!

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

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

Auktoriserad försäljning 
av motorer & reservdelarav motorer & reservdelar

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

Prydnadsägg 
färgmix

Happy Easter prydnadsägg 12,90

Hare och höna 
på kärra 9,90

Herr hare
38,40

Ägg öppningsbara
8,90/st

Fjäderblommor
3 påsar 19,90 (7,90/påse). 
Finns i fl er färger

Glastupp 37,80

Prydnadsägg 

Hare och höna 
på kärra 

Herr hare
38,40

3 påsar 19,90 (7,90/påse). 

Fint till påsk!

1,99/ägg

Fågelkvitter, snödroppar och grod-
yngel. När jag var liten brukade 
jag och mina grannar aktivt hoppa 
runt i diken och krossa isen som 
låg där, för att hjälpa till att snabba 
på våren. Det bästa var när gro-
dynglen kom och vi kunde följa 
deras resa från små vingliga yngel 
till att de plötsligt fick ben och för-
svann. 

I detta nummer hoppas vi kunna 
snabba på våren lite för er alla. Vi 
kommer även fokusera lite extra 
på välmående och motion – två sa-
ker som förhoppningsvis gör livet 
lite bättre, och lite längre. 

Snöns återkomst här i mars 
gynnade kanske inte vårkänslor-
na direkt. Skam den som ger sig 
tänkte jag och laddade upp med 
en dunjacka under jeansjackan 
och plockade fram de största sol-
glasögonen jag kunde hitta. Våren 
handlar ju framför allt om att frysa 
in sommaren: genom att krossa is-
flaken i dikena eller att envist lapa 
sol på en uteplats med underställ 
och halsdukar. 

Vi kommer på den kommande si-
dorna djupdyka i allt från hälso-
sam träning till ostronfrossa. För 
mig är det kanske den perfekta 
metaforen för välmående? Lagom 
mycket och guldkant! Ska jag vara 
riktigt ärlig prioriterar jag guld-
kanten allra mest: att inte vara 

glad och någorlunda nöjd 
skrämmer mig mera än 
de potentiella nackde-
larna med att unna sig 
en skål med chips – eller 
att glas bubbel och 
ett ostron för den 
delen. 

Att ständigt se 
nackdelarna och 
känna ångest, el-
ler att man behö-
ver kompensera, 
för att man åt något 
onyttigt – eller såg 
en film i stället för 
att gymma - ser jag 
som en ständig fara 
när man ska prokla-
mera motion och 
välmående. 

Med det sagt: träna för 
all del, och njut av goda 
frukter, grönsaker och 
annat som kroppen blir 
glad av. Men skippa för 
Guds skull att kommen-
tera ifall andra gör det, 
eller inte gör det. Det är 
faktiskt none of your bu-
siness. Ser jag någon 
till hylla sina nya tag 
med sin 5:2-diet och 
presentera det som 
livets gyllene lösning 
på Facebook kommer 

jag att skrika högt för mig 
själv, och genast avfölja. 
Era familjebekanta ton-
åringar ser det också, 

och kanske får för sig 
att det är rimligt att 

de bara ska äta tre 
ägg per dag, fem 
dagar i veckan. 
Det, mina vän-
ner, är absolut 
inte vad som 
kallas välmåen-

de för en femton-
åring. 

Definitionen av 
välmående är 

himla bred – bjud 
med på en frisk 
promenad i solen 
i stället för att för-
söka definiera det 
för någon annan. 
En trevlig vårprome-
nad står i alla fall på 
min agenda nu: raka 

vägen till Lidls finska 
vecka och köpa Ålands 

special och köttpiroger - 
äkta själsligt välmående 

för mig. 

Alexandra Gäddnäs

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

www.kuusamotimmerhus.fi 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.

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!

• Naturligtvis: biologisk mångfald i din trädgård 
av Justine Lagache 19,30

• Börja odla! Din väg till en egen köksträdgård
av Bella Linde 32,00

• Trädgårdskalender – en fyll-i-bok 
med tips månad för månad av Susanne Hovenäs  27,50

• Lustodla! Grönskande trädgård och gott 
om tid till annat av Charlotta Björnulfson 29,90

• Odla kallt: så och skörda året runt  
av Theres Lundén och Johannes Wätterbäck 31,00

• Tomater: odla för hela året 
av Johnna Gilljam 35,00

• Sticklingar, krukväxter & frön: 
inne och ute av Susanna Rosén 30,00

• Nya köksträdgården med trädgårdsmästarens 
hemligheter av Sanna Töringe 32,00

• Trädgårdar: Genom årstider och 
ett förändrat klimat av Ulf Nordfjell 45,80

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

Trädgårdar: Genom årstider och 
ett förändrat klimat av Ulf Nordfjell

Nya köksträdgården med trädgårds-
mästarens hemligheter av 
Sanna Töringe

Vårtid = Odlingstid

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

+ 490€ frakt & leveransservice tillkommer i priset.

kraft, pålitlighet
och komfort!

OUTLANDER 
570XU+

12 090€

OUTLANDER 
450XU+

10 490€

OUTLANDER 
650XU+

14 290€

OUTLANDER 

12 090€

OUTLANDER 
650XU+

14 290€

OUTLANDER 
570XU+

12 090

10 490€

OUTLANDER 
450XU+

10 490€

KAMPANJ!
tillbehör för
500,- på köpet!

Vid köp av Can-am 450XU+ får 
du original Can-am tillbehör 

på köpet, värde 500,-
Gäller t.o.m. 31.3

KAMPANJ!
tillbehör för
750,- på köpet!

Vid köp av Can-am 570XU+ får 
du original Can-am tillbehör 

på köpet, värde 750,-
Gäller t.o.m. 31.3
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2023 har jag inspirerats av 
min tidigare kollega Es-
ther och bestämt mig för 
att läsa en bok i veckan. 
Än så länge ligger jag inte 
så fasligt långt efter. En 
bok jag nyligen läste och 
som fastnade hos mig är 
”Bröd och mjölk” av Karo-
lina Ramqvist. Hon berät-
tar en livshistoria utgående 
från risgrynspuddingar och 
godisskålar på ett så oerhört 
vackert sätt. När jag läser 
boken ser jag själv hur mina 
matminnen ackompanjerar 
min uppväxt: en flaska mjölk 
och ett vitt rostbröd med 
apelsinmarmelad i baksätet 
på mormors bil, söta goda 
morotsstavar hos farmor och 
farfar eller korv med bröd 
från Grillen i Godby med en 

Grandi med jordgubbs-
smak.

just nujust nu Alexandra Gäddnäs
Fo
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Glaspennor eller flytande ”chalk board markers” är din bästa vän när det 
gäller köksorganisering. Har du ljust kakel i köket funkar det också ypper-
ligt att skriva recept, kom-ihåg- eller handlarlistor direkt på väggen! 

TULPANER PÅ LÖK 
Första gången jag såg tulpaner på lök var på ett kafé 
i Halmstad. Konditorn och egenföretagaren My 
Feldt (@myfeldt på Instagram) driver där bageri, 
tivolikiosk och lyxglasskiosk. Hennes motto är 
ekologiska och hållbara kvalitetsprodukter – och 

vårtid samarbetar hon med svenska tulpanod-
lare som bara säljer tulpaner där löken hänger 
med. Detta för att kunna plantera lökarna och ge 
dem (nästan) evigt liv, istället för att bara slänga 
den ledsna buketten i komposten. 

Foto: Norstedts

”Bröd och mjölk” 
av Karolina Ramqvist

Foto: Alexandra Gäddnäs

För ungefär ett år 
sedan explode-
rade ett, ganska 
nytt, socialt me-
dium i popu-
laritet: BeReal. 
Appen går ut på 
att varje dag, vid 
en slumpmässig 
tidpunkt, upp-
mana användar-
na att ta en bild 
på vad du gör 
prick då: och du 
har två minuter 
på dig att förevi-
ga stunden. Du 
får efter det till-
gång till bilder 
på vad dina vän-
ner gör precis just 
då. Detta upprepas en gång per dag och appens popularitet 
förklaras med en efterlängtad paus från andra mediers upp-
piffade och redigerade perfekta yta. I undersökningen den 
svenska undersökningen Ungdomsbarometern 2022 spår 
man att BeReal kommer fortsätta vara populär under 2023. 
PR-byråerna är mera oeniga men menar att den har utveck-
lats till en metod för simpelt digitalt dagboksskrivande. Bi-
fogar ett illustrativt exempel på en ögonblicksbild från Eck-
erölinjens kafeteria. 

BEREAL: OPUTSADE 
ÖGONBLICKSBILDER

Vi börjar med frågan: hur kokar man potatis? Vi fortsät-
ter med över nittio andra saker du kan göra med pota-
tis. Kokboken är en hyllning till den råvara som byggt 
så många nordiska liv och är en perfekt inspiration på 
hur du kan trolla fram billig lyx i ekonomiskt bistra 
tider. Spoiler: Stefan Ekegrens recept på kokt potatis 
säger att en potatis med diametern på sju-åtta centi-
meter ska kokas i tjugo minuter. 

”POTATIS” av Stefan Ekegren

Foto: Natur och kultur/Roland Persson

Foto: Alexandra Gäddnäs

Glaspenna 
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MÖT VÅREN MED EN UTOMHUSSPIS!

Öppe� ider:  Enligt överenskommelse och tidsbokning.
Adress: Ålands vedspisar, Norragatan 16, Mariehamn
Kontakt: Tel. 0457 34 57 704  |  info@vedspisar.ax

www.vedspisar.ax KAKELUGNAR  |  VEDSPISAR  |  TÄLJSTENSUGNAR

Just nu!
650€

Norragatan 1, Mariehamn ÖPPET: vard 10-18, tors 10-20, lörd 10-16 

för henne & honom
Vårnyheter

59,99€

59,99€

54€

59€

155€

156,50€ 79,50€135,50€

98,50€ 87,50€ 135,50€

135,50€

110,50€
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PREMIÄR 17.3

65

PREMIÄR 31.3

DUNGEONS & DRAGONS: 
HONOR AMONG THIEVES

PREMIÄR 31.3

SCREAM VI

PREMIÄR 7.4

SUPER MARIO 
BROS. MOVIE

PREMIÄR 7.4

BEAUTIFUL
DISASTER

PREMIÄR 7.4

THE POPE’S 
EXORCIST

PREMIÄR 22.3
JOHN WICK: CHAPTER 4

PREMIÄR 24.3

THE SON

BIOSavoyBIObi
os

av
oy

.a
x

För fl era premiärer följ vår hemsida!

V
id det stora rosa 
huset mitt i 
backen i Norrby 
står Sara Tobias-
son och petar 
i en hög med 

hästbajs. Våren står runt 
hörnet och överallt börjar 
det ploppa upp nya pro-
jekt på Nilsasgård. Här 
har hon bott tillsammans 
med sin sambo och deras 
två barn sedan 2016. De 
delar gården tillsammans 
ett gäng får, några höns, 
guldfiskar ute i dammen, 
två katter och en hund. 
Och så sonen Marius nos-
hornsbaggar som han tagit 
in från en av bajshögarna 
och sadlat om till famil-
jens nya husdjur.

– Vi bodde först ute på 
Brändö och hade letat hus 
på fasta Åland i säkert tio 
år utan att hitta rätt. Men 
sen steg vi in här på en vis-
ning och jag kände bara 
att det var jätteklart. Det är 
här vi ska bo. Och resten av 
familjen fick haka på bara, 
skrattar Sara Tobiasson.

Till vardags jobbar hon 
som bildkonstlärare och 
resterande tid är hon en 
självutnämnd odlingsfa-
natiker. På gården finns 
det flera hundratals olika 
sorters odlingar. Det mesta 
är ätbart, men även blom-

mor och träd har en själv-
klar plats bland sådderna. 
Inne i hennes nybyggda 
ateljé står fikon- och oliv-
träd och väntar på vär-
men. Även dahliaknölarna 
har sakta börjat väckas till 
liv efter en vinter i dvala. 

– I år är jag sent i gång 
med odlingarna. Dels har 
elpriset gjort så att man 
inte kan ha i gång så myck-
et värme och belysning till 
frösådderna, dels har jag 
varit borta den del. Men 
nu är vi i gång.

Tillverkar egen jord
Dagen till ära har familjen 
hämtat hem fem bilsläp 
med hästbajs som nu står 
mitt på gården i en egen-

tillverkad varmbädd, som 
snart ska sättas i gång. Det 
är jordtillverkning på gång.

– Jag köper bara den jord 
jag sår själva fröna i, för då 
vet jag att näringsämnena 
är korrekta. Men ute i lan-
den är det bara egentillver-
kad jord som gäller. Jag har 
blivit lite manisk med att 
skapa en egen permakul-
tur, en hållbar odling. Det 
är spännande att följa med 
hela vägen då kretsloppets 
näring återvinns. Hemlig-
heten med att lyckas är att 
inte röra runt så mycket i 
blandningen för att störa 
mikrolivet så lite som möj-
ligt. I stället lastar man på 
nytt material ovanifrån, 
säger hon.

Från grönkål och aprikoser till sällsynta 
blommor som annars bara växer på 
Himalaya. Hos Sara Tobiasson i Norrby, 
Lemland kan man hitta det mesta i od-
lingsväg. Som självutnämnd fanatiker när 
det kommer till allt vad odlingar handlar 
om är hon nu i full gång med att starta 
upp årets säsong. 

Bland noshornsbaggar 
och persikoträd

Sara Tobiasson
Född: 1981.
Bor: Nilsasgård i Norrby, 
Lemland.
Familj: Sambo Markus och 
barnen Malou, åtta år och 
Marius, sex år.
Gör: Bildkonstlärare och 
odlingsfanatiker. 
Favoritodling: Saker där 
Ålands klimat ligger precis 
på gränsen för om det går 
eller inte, exempelvis mullbär 
och aprikos.

Saras oas

I Sara Tobiassons ateljé och hönshus förvaras ett flertal växter i väntan på varmare väder. Utanför 
finns även den egenbyggda dammen där guldfiskarna bor året om.

OdlingOdling

Text: Sofia Donner         Foto: Robert Jansson
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I dessa lådor av plast ligger Sara Tobiassons vintersåddar och 
väntar på rätt temperatur och tillräckligt med sol för att börja gro.

Sara Tobiasson visar upp sin värmebädd som inom kort är redo 
att sättas i gång. Från den kan hon sedan hämta ny, näringsrik 
jord till sina odlingsbäddar.

Varför har du valt häst-
bajs?
– Det är minst kraftigt och 
kan användas snabbast. Vi 
har ju tillgång till eget får-
bajs här i och med våra får, 
men det satte vi ut förra 
hösten och det har inte 
brunnit klart än. Men det 
är en liten blandning av 
allt här i, det finns även la-
mabajs till exempel.

I växthuset, där halva 
ytan även fungerar som 
hem åt fåren, är ett flertal 
sådder redan planterade. 
Här står ett persikoträd 
och ett aprikosträd och 
väntar på att få vakna till 
liv igen när solen börjar 
bjuda på lite mera värme. 
Men i väntan på den är det 

snart dags för första spe-
naten att skördas.

– Spenat gror redan vid 
plus fyra grader, så den 
kan vi snart ta några skör-
dar från. När den gjort sitt 
får tomater och paprika ta 
plats här i stället.

Växthuset är uppbyggt 
på tio kubik stockar, en 
så kallad hügelbädd. Det 
betyder i praktiken att 
det är en hel massa ved 
under odlingsbäddarna 
som murknar och därmed 
magasinerar vatten. Så 
när Sara Tobiasson sedan 
täckodlar ovanpå dem be-
höver hon vattna väldigt 
sällan.

– Det kan gå ett par 
veckor mellan vattning-

arna, fast det är 
full sommar 
utanför, 
fortsätter 
hon. 

Med 
massor 
av sådder 
kommer 
ju även, 
förhopp-
ningsvis, 
massor 
med grödor. Hos familjen 
Tobiassons äts det mesta 
upp direkt när det skördas.

– Vi har tyvärr inte lag-
ringsmöjligheter. Men det 
går åt ändå. Förra året gav 
ett av fikonträden över 100 
fikon, och dem plockade 
barnen i sig vartefter de 

blev mogna. 
Men tomat-

såser till fry-
sen bland 
annat blir 
det abso-
lut. Sedan 
har vi by-
teshandel 
på det vi 
odlar med 
andra fa-
n a t i k e r 

runt om på Åland. Och 
barnen säljer också lite av 
sådant som vi får överskott 
av, till sina egna sparkas-
sor.
Vad odlar du helst?
– Hittills har jag varit emot 
att odla blommor. Men när 
jag fyllde 40 år var det som 

om en inre tant kläcktes 
i mig – och nu mitt i allt 
odlar jag rhododendron, 
som jag egentligen tycker 
att är en jätteful blomma. 
Vi har en lite oklar rela-
tion ännu eftersom den 
tar cirka sex-sju år från 
frö till blomma. Men an-
nars testar jag gärna på 
saker där det åländska 
klimatet ligger precis på 
gränsen till om det ska gå 
eller inte. I år ger jag blå 
bergsvallmo ett försök, 
en blomma som annars 
växer på Himalaya. Den 
vill ha en viss fuktighet, 
en viss mängd skugga och 
en viss sorts jord. Jag har 
även gett mig in på pors-
linsanemonen som an-

nars finns på Honshu ön 
i Japan.

Tidskrävande hobby
Att den här formen av od-
ling tar väldigt mycket tid 
är Sara Tobiasson väl med-
veten om. Hon säger själv 
att det nästan är galenskap 
hur mycket tid hon lägger 
på odlingarna. Men fanati-
kern i henne styr och stäl-
ler, och då blir det lätt sena 
kvällar och nätter med 
händerna i myllan.

– Därför är det tacksamt 
att jobba som lärare och få 
ha ett helt sommarlov. Det 
är då jag kan lägga min tid 
på det här ordentligt.

Vid Nilsasgård i 
Norrby, Lemland finns 

det plats för det mesta i 
odlingsväg. Sara Tobiasson 
vill gärna testa odla saker 
som det åländska klimatet 

är precis på gränsen till 
att kunna fixa.

Noshornsbaggen Hornet.

OdlingOdling

Ett flertal av Sara Tobiassons odlingar börjar sitt liv inomhus. Här 
får de rätt mängd värme och ljus för att må så bra som möjligt.

Fortsättning på nästa sida.
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Hänger resten av familjen 
också med i alla odlingar?
– Min son Marius visar in-
tresse. Han sår och odlar 
allt möjligt. Min sambo lå-
ter mig hållas. Han vet att 
om han inte ifrågasätter 
det här, så ifrågasätter inte 
jag hans jakt- och vapen-
intresse heller. Win, win!
Har du alltid varit en od-
lingsfantast?
– Jag är dotter till två hor-
tonomer, mina föräldrar 
hade en gård med mest 
blommor och jordgubbar. 
När den såldes 2006 kände 
jag ett litet sug att ta över 
den, men pappa sa åt mig 
att inte välja trädgårdsba-
nan. Och i dag är jag väl-
digt nöjd över att ha detta 
som min hobby. Eller kan-
ske det är lite mer än så, 
ändå.
Har du någon gång miss-
lyckats med någon od-
ling?
– Jag är ju lite fanatisk på 
att göra mina egna jordar, 
så där har det nog varit 
några mixar som inte bli-
vit till något. Men då testar 
man ingen bara.
Tar du någon gång paus i 
odlandet?
– Det löper nog på i stort 
sett året runt, vissa sådder 

ska göras redan i oktober-
november. Vissa fröer blir 
snabbt gamla och behö-
ver sås då de mognat. Och 
vintertid när det är lite 
lugnare så sitter jag med 
ritningar över gården och 
gör ändringar till nästa sä-
song. För att undvika växt-
sjukdomar är det viktigt 
att rotera odlingarna med 
jämna mellanrum. Sedan 
lyssnar jag på odlingspod-
dar och skriver ner nya 
sorter jag är sugen på att 
testa odla. 

Barnbok och frökalender
När odlingarna är tillgo-
dosedda och det finns en 
stund över sätter Sara To-
biasson sig gärna ner och 

jobbar med ett annat pro-
jekt som är på gång. För 
tillfället både skriver och 
illustrerar hon en kom-
mande barnbok.

– Ja, boken följer ju 
samma tema. Jag vill gär-
na lära ut till barn om mik-
rolivet i jorden. Hur vissa 
grödor matar jorden och 
därmed skapar mat och liv 
åt en massa små kryp. Bo-
ken har fått namnet ”Mof-
fa och mikroberna” och 
man får följa två barn som 
besöker sin morfar och får 
ta del av det här ämnet 
tillsammans med honom. 
Planen är att den ska vara 
klar i slutet av 2023.

Inför julen förra året 
skapade hon även en 
odlings-adventskalender. 
Med hjälp av keramik, som 
också ligger henne varmt 
om hjärtat, tillverkade hon 
små amplar som fylldes 
med 24 påsar med olika 
frön i. För köparen av ad-
ventskalendern följde det 
även med en beskrivning 
av varje frö, hur det odlas 
och när, vad det blir och 
hur det växer. Det tillkom 
även en odlingsguide med 
tips och trix från Sara Tobi-
asson själv. 

– Kravet jag satte på ka-

lendern var att fröna skulle 
vara lätta att odla och lätta 
att lyckas med, samt äkta 
– alltså inte ha korspolli-
nerats med något.

Det är inte svårt att bli 
imponerad av allt det som 
händer och sker på Nilsas-
gård. Ivern och passionen 
fullkomligt lyser om Sara 
Tobiasson när hon berät-
tar och visar upp allt. Snart 
är sommaren här och den 
som har vägarna förbi 
gården kan stanna till och 
njuta av allt som hon ska-
pat och tagit fram. För här 
finns verkligen något för 
alla smaker.

Planering är A och O för att få odlingarna att fungera optimalt. När säsongen är som lugnast på vin-
tern passar Sara Tobiasson på att skissa upp nya planer och ändringar.

Än är sommaren en liten bit bort, men det är inte länge kvar tills trädgården står i full prakt. Med en 
bild från förra årets säsong får man en liten inblick i vad som komma skall.  Foto: Privat

Saras bästa odlingstips!
⁕ Vinterså allt som tål temperaturkast och inte behöver 
 så lång säsong.

⁕ Odla inte sådant som du inte får användning för. Om ingen i   
 huset äter aubergine eller kronärtskocka – slösa inte tid, plats,  
 jord och vatten på det.

⁕ Förbered för att ta vara på regnvatten.

⁕ Börja inte för tidigt med sådant som är köldkänsligt om du inte  
 har varm och ljus plats för stora plantor – man förlorar tid om  
 plantorna ska återhämta sig från att ha mått dåligt.

⁕ Ta vara på gödsel och organiskt material hellre än att köpa   
	 torvmylla.	Bygg	egen	jord,	material	finns	alltid	tillgängligt.

Förra året producerade 
ett	av	fikonträden	över	
hundra	fikon.	Alla	gick	åt	
direkt, rakt in i munnen. Vissa har skydd för rådjuren. 

Sara Tobiasson har skydd 
för hunden som gärna vässer 
sina valptänder mot de låga 
buskarna.

OdlingOdling

Noshornsbaggen Hornet får komma ut ur sin bur och hälsa på 
resten av familjen en stund. Husse Marius övervakar honom noga.

Små, små skott av spenat tittar upp ur jorden. Snart kan den för-
sta omgången skördas.

Mycket	sten	har	hämtats	och	flyttats	i	Sara	Tobiassons	trädgård.	
Här har hon skapat en egen odlingsbädd som strax ska fyllas 
med blommor. Foto: Privat

Att bygga odlingsbäddar på höjden ger mer av ytan att odla på. 
Sara Tobiasson ägnar mycket tid åt att rita upp och planera träd-
gården.  Foto: Privat
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Beställ nu för leverans 
till sommaren!

LILLEVILLA ISOKARI - 6,25 m2

40 mm tjockt timmer, en stuga som 
passar in även på de mindre tomterna! 

1.459,- (2.299,-) 
Frakt tillkommer.

3.099,- (3.899,-) Frakt tillkommer.

LILLEVILLA BASTU KULOVESI - 6,6 m2

44 mm timmer.

LILLEVILLA MUSTIKKA - 14,8 m2

Mångsidigt uteförråd såväl för hemmet som 
sommarstugan. 28 mm timmer.

LILLEVILLA LENTUA - 15 m2

En stuga med lätt lutande tak, och som tack vare sin form 
är särskilt lämplig för en bred och kort gård.

Våra produkter är tillverkade av högkvalitativt fi nskt trä, och i vårt sortiment hittar du alternativ till många 
olika gårdsplaner och stugmiljöer. Det är bara fantasin som sätter gränsen för användningsmöjligheterna!

Gårdsbyggnader

GÄSTSTUGA

REA!

REA! REA!

UTEFÖRRÅD

GÄSTSTUGA

BASTU

MER INFO PÅ: www.lillevilla.com

5.490,-
(5 949,-) 
Frakt tillkommer.

FLYTBRYGGA RENTUKKA
DX 9,2 m
Kan förlängas och förstoras 
med ytterligare element.

FLYTBRYGGA

BEGÄR OFFERT!

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 
VARDAGAR 08.00–17.00

3.999,-
Frakt tillkommer.

LILLEVILLA SAIMAA - 20 m2

Lillevilla Saimaa gäststuga representerar vårt 
klassiska modellsortiment. 44 mm timmer.

GÄSTSTUGA

5.199,-
Frakt tillkommer.

REA!

LILLEVILLA LEKSTUGA - 3,7 m2

Lekstuga med modernt utseende för 
familjens minsta medlemmar

LEKSTUGA

1.399,- (1.599,-) Frakt tillkommer.

3.349,-
Frakt tillkommer.

Samtliga erbjudanden gäller så långt lagret räcker.



10 Just nu 2 / 2023

MARINMOTORER

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

du tryggt och säkert kan njuta av årets båtsäsong.

SMÅMASKINSSERVICE

Service, installation
och reservdelar

Reservdelar och 
tillbehör till 

båtar och ATVbåtar och ATV

Välkommen till vår verkstad/butik!               Vikingagränd 1A, Mariehamn, tel. 528 270               info@brinktec.ax

Testa oss när det gäller!

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

beställer vi.

Stefan, med 
40 års erfarenhet 

i branschen hjälper 
dig med service 
och reservdelar.

Självklart
 servar vi även 

andra trädgårds-
maskiner och
småmaskiner!

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 

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

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

Finns att köpa i 
Ålandstidningens reception, 

Strandgatan 16.

alandskortet.alandstidningen.ax

DISCGOLF-SET
Ålandskortet 37,- (43,-)
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CRAZY DEALS!

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

Gäller t.o.m. lö. 25/3, Gäller endast lokalt på Åland. 
Reservation för eventuella prisändringar eller slutsålt.

Vardagar 08.30-18.00 
Lördagar 10.00-15.00

Logik mikrovågsugn

Kenwood mikrovågsugn

LMWM21E 15L

• Timer
• Defrost-funktion
• Manuell kontroll
• 5 e� ektnivåer

• Avfrostningsfunktion
• 5 e� ektnivåer
• Enkel men modern design 

som passar alla kök

• Grilla oavse�  årstid 
med den inbyggda 
grillfunktionen!

• Snygg ros� ri design 
som passar alla kök

• LED-belysning
• Display

K17MSB21E 17L

69§
Ord. pris 119§

SPARA 50

89§
Ord. pris 189§
SPARA 100

269§
Ord. pris 349§

SPARA 80

295081

317916

• 20-liters volym
• 5 e� ektnivåer
• Avfrostningsfunktion

K20MSS21E 20L
Kenwood mikrovågsugn 

89§
Ord. pris 229§
SPARA 140

317917

• Timer  på upp till 30 minuter
• LCD-skärm
• 5 e� ektnivåer
• Upptiningsfunktion

LMWW21DE 15L
Logik mikrovågsugn

89§
Ord. pris 139§
SPARA 50

295075

Kenwood mikrovågsugn

• 5 inställningar a�  välja mellan
• Pla� diameter på 27cm
• Enkelt och praktiskt 

manuellt vrede

K23MSW21E 23L

119§
Ord. pris 239§
SPARA 120

317915

• 5 e� ektlägen som gör a�  du 
kan tillreda alla dina måltider

• Pla� diameter på 27cm
• Avfrostningsfunktion

119§
Ord. pris 239§
SPARA 120

317914
K23MSB21E 23L
Kenwood mikrovågsugn

119§ • Varmlu� sfunktionen gör a�  du även 
kan använda den till bakning

• Grillfunktion

139§
Ord. pris 269§
SPARA 130

L23CB21E 23L
317920

Logik Mikrovågsugn

MOE25X
213327

SMEG Mikrovågsugn
MOE25X
SMEG Mikrovågsugn
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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

Butik: Bolstavägen 3Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
 �  .jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tor 8.30-16.30, fre 8-14

Härlig vårvärme!Härlig vårvärme!

Champion Champion ELVERK
olika modeller

Parker GASSPIS
2 brännare............................ 1851850000

Zibro FOTOGENVÄRMARE
3 kW ...................................... 3290000

Butik: 
 �  .jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tor 8.30-16.30, fre 8-14

Parker GASSPIS
2 brännare

Zibro FOTOGENVÄRMARE
3 kW

ELVERKELVERK

 ...................................... 3293293 kW ......................................

olika modeller
BÅLPANNABÅLPANNA

ASKASK

1791790000

KallesKalles Skogs- och 
trädgårdsskötsel

Bor du utanför Åland och har stuga här?
Hör av dej, så kan kan jag hjälpa dej med:

• Trädfällning
• Röjning av sly och
 vindfällen

• Byggnationer
• Altaner och bryggor
• Platt- & stenläggning

• Trädbeskärning
• Gräsklippning
• Häckklippning

• Målningsarbeten
• Tak- & terrasstvätt

Kom ihåghushållsavdraget!

Innehavare: KALLE NORDSTRÖM tel. 040 965 1716 eller 43 049 



Ålands största 
evenemangskalender

Se sidorna XX–XX

Tar du hand om din hälsa på bästa möjliga sätt? 
Är ditt personförsäkringsskydd i kraft?

018 56361
aland@lokaltapiola.fi
www.lokaltapiola.ax

Vi erbjuder Hälsoförsäkringar för hela familjen. De ger dig ett 
ekonomiskt skydd vid oförutsedda situationer som olycksfall och 
sjukdom. Vi har även livförsäkring, dagpennings- och idrottsskydd.

i samarbete  
med Ålands 

motions-
förening

Kanonlopps-Kanonlopps-
veteranerveteraner

Välj rätt Välj rätt 
löparskorlöparskor

HemmagymHemmagym

Hurtbullar Hurtbullar 
i Lemlandi Lemland

Träna när Träna när 
man är sjuk?man är sjuk?

Motion

Nicklas Alm 
från Lumparland 
gör krysshopp 

tillsammans med 
tunga rep som 

motvikt.
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Å
ret var 1968 när start-
skottet till Kanonlop-
pet för första gången 
kunde höras i Mar-
kusböle, Finström. 
Det var då 209 styck-

en förväntansfulla motionärer 
som gjorde sig redo att springa 
Ålands första terränglopp. Varje 
år sedan dess har loppet ord-
nats, i ur och i skur.

Banans väg har ändrats ge-
nom åren för att anpassa sig 
efter förändringar i landskapet. 
Från början gick loppet nästan 
bara genom terräng – genom 
kohagar och skog. I dag får del-
tagarna en lite mer varierande 
löparupplevelse under fötterna, 
med allt från skogsstigar, as-
falt, hagar och bark. Men en sak 
har alla dessa nu 55 lopp ge-
mensamt – de har haft Magnus 
Lundberg, Stig Orre och Tor-Olof 
”Tosse” Blomster som deltagare.
Varför började ni med just Ka-
nonloppet?
– När Kanonloppet startade 
fanns det inte mycket andra 
lopp att välja på, så det var en 
kul utmaning att springa en 
längre tävling, säger Magnus 
Lundberg.

– Ja, det var roligt att ha nå-
got att tävla lite längre sträckor 
i. När vi började springa var 
sträckan 18,9 kilometer och den 
har varierat genom åren. Nu 
sägs det att den är 22,5 kilome-
ter, men min smartwatch visar 
23 kilometer varje gång, säger 
Tosse Blomster.

– Men man ska inte ha ko-
skräck om man väljer att springa 
det här loppet – det går ju ge-
nom en och annan kohage, fyller 
Magnus Lundberg i och skrattar.

Tre vinster och fest
Kanonloppet blev snabbt en 
succé och väckte fler och fler lö-
pares intresse. På bara några år 
fördubblades antalet deltagare. 
För den vardagliga motionären 
är ett lopp på cirka 22 kilome-
ter en stor bedrift. Att sedan ha 
sprungit det 55 gånger om är 
en merit som blir en stor fjäder 
i hatten. Vid 40 års deltagande 
belönades trion med fri start-
plats resten av livet. Och de är 
alla tre väldigt överens om att 
de kommer fortsätta delta så 

länge kropparna håller. 
– Man är tacksam för varje 

år man kan vara med. År 2017 
drabbades jag av TBE vid mid-
sommar och var många veckor 
på sjukhus. Men jag gav mig 
tusan på att bli frisk och kunna 
springa – och i mål kom jag det 
året med, säger Tosse Blomster.
Men Kanonloppet är ju trots 
allt en tävling, där snabbast i 
mål vinner ära och berömmel-
se. Har ni vunnit något lopp?
– Jag har, tre gånger till och med. 
Första gången var 1974 och tredje 
gången var 1981. Min första vinst 
sprang jag i spikskor. Jag för-
störde skorna och fick en hemsk 
kramp på vägen – men först i mål 
kom jag, Min bästa vinsttid är 
1.05,50, säger Stig Orre.

– Men Stig, du gjorde ju även 
ett fantastiskt lopp år 1976 då 
du kom tvåa, bara två minuter 
efter Tapio Kantanen. Han hade 
tagit OS-brons i 3.000 meter hin-
der två år tidigare, säger Tosse 
Blomster.

Att ta sig i mål är en stor pre-
station i sig, vare sig man kom-
mer först eller sist. Något som är 
väl värt att fira.
Brukar ni fira på något speciellt 
sätt efter slutfört lopp?
– Canis Löpus brukar ha en ban-
kett efter varje lopp. Vi äter gott 
och går på krog, säger Stig Orre.

– Jag vilar nog bara upp mig, 
säger Tosse Blomster.

– Eftersom Kanonloppet nä-
san alltid infaller på höstlovet är 
det ofta jag sätter mig direkt på 
båten efter loppet för att vi ska 

iväg på någon resa, säger Mag-
nus Lundberg.

Fem varv runt jorden
För dessa tre kanonloppsproffs 
är det aktiva livet en livsstil. Stig 
Orre har skrivit träningsdagbok 
sedan han började konditions-
träna 1966 och har sparat varje 
bok. År 2020 summerade han 
ihop alla sina pass. När han ad-
derade ihop antal kilometer 
som han skidat, sprungit, cyklat 
och åkt rullskidor landande han 
på hela 196.057 kilometer. Det 
motsvarar nästan fem varv runt 
jorden. Men allt detta är inte i 
träningens tecken. Många ki-
lometer har avverkats i olika 
former av tävlingar.
Har ni sprungit andra lopp 

än Kanonloppet?
– Halvmaraton har jag tagit mig 

igenom, säger Tosse Blomster.
– Fjorton maraton. Tolv stycken 

i Stockholm, ett i Amsterdam och 
ett i Berlin. Jag har även hållit på 
med svenska klassikern i många 
år, säger Magnus Lundberg.

– Elva maraton och sen tjugo 
vasalopp på det, säger Stig Orre.

De så kallade ultraloppen är 
däremot inget som lockat. Det är 
en relativt ny tävlingsform som 
inte fanns när det var aktuellt 
att tävla ordentligt för dessa tre 
herrar.

– Nej, det är en helt annan täv-
lingsform också. Man måste kun-
na konsten att fylla på med rätt 
mängd energi också. Man löper 
väldigt lugnt, och väldigt länge, 
fortsätter Magnus Lundberg.

Annan standard på resultatet
När Kanonloppet började ar-
rangeras var det mest orienterare, 
skidåkare och friidrottare som 
deltog. Till skillnad från i dag då 
även den vardagliga motionären 
är med och tävlar. Även resultatti-
derna var annorlunda på 1970-ta-
let, enligt de tre veteranerna.

– Det var en helt annan stan-
dard på löpningen. Var man på 
40:e plats då skulle man vara 
bland topp tio idag, säger Stig 
Orre.

– Det var större bredd på de 
som var riktigt bra då. I dag är 
det mer uppdelat i elitidrottare 
och vanliga motionärer, säger 
Magnus Lundberg.

– Konditionsidrott var större 
då också, säger Stig Orre.

– Alternativen var inte så 
många heller. Det var kondi-
tionsidrott eller fotboll, säger 
Magnus Lundberg.

– Man hade ju även andra ar-
beten då, mer fysiska. Man fick 
mycket gratis kondition där via, 
säger Tosse Blomster.

Att orka springa varje kanon-
lopp kräver att konditionen 
underhålls mellan dem. Det 
blir många timmar utomhus i 
löp– och skidspår.
Hur ofta löptränar ni nu?
– Jag promenerar nog mest nu 
för tiden – utomhus. Jag har 
svårt för de där löpbanden, säger 
Magnus Lundberg.

– Jag är med i löpargruppen 
Canis Löpus. Vi träffas alla ons-
dagar och är ett tjugotal som 
springer tillsammans. I höstas 
bröt jag dock benet när jag åkte 
rullskidor, men nu är jag på gång 
igen i sakta mak, säger Stig Orre.

– Och jag tränar orientering 
varje torsdag. Det har alltid va-
rit min sport det, säger Tosse 
Blomster.

Bland gyttja och kobajs
För den som aldrig sprungit ett 
kanonlopp finns det ingenting 
annat än fördelar med att testa 
ett, säger de alla tre. Men det är 
ingenting för den som inte klarar 
av att få lite skit mellan tårna, or-
dagrant.

– Det är ett väldigt socialt 
event. Man träffar många bekan-
ta och likasinnade. Och många 

deltagare följs åt år efter år. Inte 
lika många år som vi dock, skrat-
tar Stig Orre.

– Många klagar dock på att 
loppet är skitigt och gyttjigt 
– men det gillar jag. Men jag är 
ju van med sådan terräng från 
orienteringen. För en vanlig 
motionär som bara springer på 
gångbanan i stan kanske det inte 
är lika roligt, säger Tosse Bloms-
ter.

– Loppet ordnas ju oberoen-
de väder, och en regnig period 
påverkar ju såklart underlaget 
också. Men man får anpassa sig 
efter det helt enkelt, säger Mag-
nus Lundberg.

Med cirka sju månader kvar 
till nästa kanonlopp är det god 
tid för den nyfikne att snöra på 
sig skorna, bege sig ut i skog och 
mark – och börja springa. Om 
inte för att vinna, så för att se 
dessa tre ivriga löpare ta sig i mål 
för 56:e gången.
För ni springer väl i år också?
– Om jag är frisk så springer jag, 
säger Magnus Lundberg.

– Självklart, säger Stig Orre.
– Man kan ju inte sluta nu. 

Tävlingsinstinkten sitter i allde-
les för hårt, säger Tosse Bloms-
ter.

Tosse Blomster visar upp alla sina 
sparade nummerlappar från Kanon-
loppet. Hela 37 stycken har det hun-
nit bli. Varje nummerlapp sedan de 
började användas.

 Snabba fötter som tagit dessa 
tre herrar bland annat fem varv 

runt jorden, och mer därtill. 

Magnus Lundberg, Tosse Blomster och Stig Orre kan alla stolt titulera sig som 55 gånger om Kanonloppetlöpare.

Fem varv runt jorden 
och fortfarande på väg
Hemma på bokhyllan hos tre minst sagt uthålliga 
åländska herrar finns det nu ett förgyllt pris som vitt-
nar om något de är ensamma på Åland om –  nämli-
gen tagit sig i mål på varje kanonlopp som ordnats.
Det är Tosse Blomster, Magnus Lundberg och Stig 
Orre som kan stoltsera med den meriten.

– Man har så mycket roliga minnen från den här 
resan. Jag har sparat varje nummerlapp sedan man 
började ha sådana för 37 år sedan, säger Tosse 
Blomster.

Text: Sofia Donner        Foto: Hülya Tokur-Ehres

LöpningLöpning
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Magnus Lundberg
Född: 1952.
Bor: Mariehamn.
Familj: Fru och tre barn.
Favoritsport: Löpning.
Magnus bästa löpartips: Bra skor! 
Och man är nybörjare, bli inte för ivrig 
och gå in för hårt för snabbt. Ta det 
lugnt och försiktigt i början.

Tor-Olof ”Tosse” Blomster
Född: 1953.
Bor: Mariehamn.
Familj: Fru, tre barn och sju barnbarn.
Favoritsport: Orientering.
Tosses bästa löpartips: Träna löpning 
i terräng! Det ger ett kortare löpsteg och 
kroppen håller ihop bättre med ett mjukt 
underlag.

Stig Orre
Född: 1955.
Bor: Mariehamn.
Familj: Fru, två barn och fem 
barnbarn.
Favoritsport: Skidåkning.
Stigs bästa löpartips: ”The only 
bad run is the one you didn’t do!”

LöpningLöpning
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MEDIMARS FYSIOTERAPI

Vi hjälper dig till 
ett friskt och aktivt liv!
Fystester – Kom igång med din träning eller få ett kvitto på att din träning ger 
önskat resultat, Medimar erbjuder ett brett utbud av tester

Gruppträning för företag och föreningar – Anpassat efter önskemål och behov

Motions- och idrottsskador – Snabbt omhändertagande vid akut skada, 
rehabilitering och skadeförebyggande träning

Gym – Få ett skräddarsytt träningsprogram av fysioterapeut och träna sedan på 
egen hand i Medimars gym

Rabatt på fystest 
till dig som deltar 

i årets upplaga av 
kanonloppet!

Välkommen att boka tid via Medimars webbokning, 
www.medimar.ax, eller via telefon +358(0)18 14 404.

Elcyklar är ett bra stöd för hälsosamma livsval.
Med en elcykel är det lätt att pendla till jobbet eller
affären, oavsett rutt eller avstånd. Assistansen
hjälper dig upp till 25 km/h, så även med tyngre
väskor är hastigheten inget problem. En bra eBike-
motor är som superkrafter i dina ben! Kom och
upplev känslan på Cykelstället.

Vi har en många gravel- och landsvägscyklar i
lager från Felt. Vad är en gravelcykel? Det är en
mer avslappnad landsvägscykel som har en
bekvämare design så att du kan cykla på mer
varierade vägar och stigar utan att förlora
hastigheten som en landsvägscykel har.

Cykelförmån
via GoByBike.fi
Vi finns i
Möckelö
Samma
hus som
FEJA.

Cykelservice
Vi servar alla

typer av cyklar

040 593 8990
cykelstallet.fi

Mo-To 10:30-21:00
Fr 10:30-19:30
Lö 10:30-16:00

Sön Stängt

HUSQVARNA elcyklar

Gravel- och landsvägscyklar
från snabba FELT

cykel_stallet

shop@cykelstallet.fi

cykelstalletaland
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Neptunigatan 1, tel. 15 215 I  Torggatan 14  I  info@avancia.ax

Våren är på kommande och vad är då 
bättre än att träna och må bra!
Förutom gym med styrketräning och PT 
har  vi ett brett utbud av gruppträning  som 
passar alla, allt från pulshöjande- och 
styrkepass till avslappnande pass med våra 
duktiga instruktörer. Vi har även virtuell 
gruppträning från tidig morgon till sen kväll.

VÅRKAMPANJ PÅ VÅRKAMPANJ PÅ 
TRÄNING & PTTRÄNING & PT

Träna, träff as & trivs!Träna, träff as & trivs!

Köp vår hälsosamma och goda träningsmat FOODBOX
Samtliga kampanjerbjudanden t.o.m. 31 mars. 

Mer info på www.avancia.ax

10% rabatt på alla PT-paket (ej pt guld).

UTÖKAT PT TEAMUTÖKAT PT TEAM

Köp ett 12 eller 24 månaders plusmedlemskap
och få en PT konsultation 30 min samt 1 PT timme på köpet, 
värde 106€

KAMPANJKAMPANJ

FOODBOXFOODBOX

Via vår hemsida och webshop kan 

du köpa träningskort. Scanna här:

KÖP TRÄNINGSKORT 
KÖP TRÄNINGSKORT 

VIA NÄTETVIA NÄTET
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Adizero Prime X Strung, Adidas 
En, enligt tillverkaren, banrytande konceptuell 
sko som lämpar sig för långdistanslöpning. Sitter 
som en sömlös kokong runt foten.

Torin 6, Altra 
Märkets premiumsko för väglöpning, men den 
mångsidiga skon kan användas även på grus. 
Lämpar sig för både längre och kortare pass.

Trabuco Max 2, Asics 
Väldämpad trailsko. Den vida sulan gör skon 
extra stabil. Yttersula i gummi med multiriktade 
mönster och 4,5 mm höga dobbar ger ett bra 
grepp.

FuelCell Supercomp Pacer,  
New Balance 
Lätt temposko, lämplig för distanser från fem 
kilometer till halvmaraton.

Summit VECTIV Pro, The North Face 
En snabb sko med bra dämpning för långlopp. 
Bra grepp för alla underlag – traillopp nämns 
specifikt – yttersulan i gummi har 3,5 mm långa 
nabbar.

Nike Air Zoom Alphafly Next% 
Perfekt tävlingssko för asfaltslopp och maraton. 
Ingen daglig träningssko eftersom modellens 
hållbarhet är beräknad till 200-200 kilometer.

1. FOTTYP
Har du låga valv, det vill säga om du är 
plattfot, ska du satsa på en stabil löpar-
sko. Detta eftersom du har stor rörlighet i 
både fotleden och mellanfotens alla små-
ben.

Har du däremot höga valv innebär det 
att du ofta har en stram fot med dålig 
stötdämpningsförmåga. Satsa då på en 
mjuk, stötabsorberande mellansula. 

Om du har en fot med medelhögt valv 
kan du satsa på en sko med bra mix av 
stötdämpning och stabilitet.

För att få en korrekt analys, bedöm inte 
bara foten i ett statiskt tillstånd, utan gör 
en löpanalys. Då kan man också se hur 
foten beter sig under belastning. En över-
rörlig fot blir mer instabil i en sko med en 
tjock, mjuk sulkonstruktion och rörelse-
apparaten belastas på ett ofördelaktigt 
sätt. På samma sätt: om en stram fot pla-
ceras i en sko med hårt mellansulema-
terial på skons insida blir belastningen 
också felaktig.

2. KROPPSVIKT
Har du en tyngre kropp behöver du en 
fastare och mer robust sulkonstruktion 
för att mellansulematerialet inte ska 
komprimeras för snabbt. Titta exempel-
vis efter ett par skor med kraftig upp-
byggnad i mellansulan och förstärkning-
ar i ovandelen.

3. LÖPTEKNIK
Har du en hård fotisättning ska du välja 

en mer robust uppbyggnad i mellansulan 
än om du springer på lätta fötter. Å andra 
sidan kan du förfina din löpteknik med en 
sko med låg sulprofil. Kom då ihåg att suc-
cessivt vänja kroppen vid den hårdare och 
mer direkta kontakten med underlaget.

4. LÖPUNDERLAG
Om du springer på asfalt och andra hårda 
underlag, välj en sko som inte har en allt-
för aggressivt mönstrad yttersula. Mate-
rialet får gärna vara av en relativt mjuk 
gummiblandning under mellanfoten, 
detta för att få en”lagom greppig känsla” 
mot släta underlaget. Är du en så kallad 
hällöpare är det bra om skons häldel be-
står av mer hållbart carbongummi.

Springer du i tuffare terräng ska du sats 
på en renodlad terrängsko.

5. TRÄNINGSMÄNGD
Är du nybörjare ska du inte nödvändigt-
vis kika på de enklare, billigaste model-
lerna. Du kan tvärtom få mycket hjälp av 
en välkonstruerad sko. Därmed inte sagt 
att du behöver köpa de dyraste model-
lerna, många skor i mellanprisklassen är 
precis lika bra som de dyraste.

Springer du fler än fyra pass i veckan 
bör du ha flera skor på gång samtidigt. 
Detta för att skornas mellansulor behö-
ver tid för att återhämta sig mellan trä-
ningspassen. Att alternera mellan flera 
skor innebär också att du får variation 
i belastningen och minskar risken för 
överbelastning.

6. SKADOR
Det finns en koppling mellan skornas 
uppbyggnad i hälen och problem med 
hälsenan. Om du alltför snabbt övergår 
från en skomodell med hög hälupp-
byggnad (10–12 millimeter) till en sko 
med liten höjdskillnad mellan häl och tå 
(häldropp) brukar vadmuskulatur och 
hälsenor bli ömma. Om du inte är upp-
märksam på detta kan du få långvariga 
besvär.

7. DINA GAMLA SKOR
Har du en skomodell du trivts med kan-
ske du vill satsa på något liknande igen. 
Dock kan det ske ändringar i skomodel-
lerna från år till år, ibland väldig stora 
sådana.

Slitaget på dina gamla skor skvallrar 
också om hur bra de fungerat för dig. 
Kom ihåg att ett markant slitage på skons 
yttre häldel inte innebär att du belastar 
foten mest på utsidan. Det vittnar snara-
re om att du landar på hälens utsida när 
du springer, vilket de flesta löpare gör. 
Har du ett märkbart slitage under stortå-
delen betyder det att du rullar markant 
inåt i stödfasen. En löpanalys kan ge svar 
på detta.

8. PASSFORM
Passformen är a och o. Känns skorna inte 
bra direkt kommer de inte att kännas bra 
senare heller. Du ska testa skorna sent på 
dagen då foten är som mest svullen och 
med de strumpor du springer i. Gå runt 
med skorna på hemma en kväll innan du 
tar ut dem på första rundan.

Källa: Runner’s World

Text: Sandra Widing

Välj rätt löparskor – här är de bästa tipsen
Ett par bra löparskor – som passar just dina fötter – är av 
största vikt inte bara för att löpträningen ska kännas rolig, 
utan också för att förebygga skador.

Så hur välja? Här en checklista.

Utbudet av lö-
parskor är näst 
intill oändligt, och 
alla hittar garan-
terat sin favorit 
i skodjungeln 
både när det gäl-
ler färg, form och 
funktion.

Här kommer ett 
axplock av nyhe-
ter från de olika 
tillverkarna. 

HERRAR

Text: Sandra Widing
Foto: Pressbilder

I skodjungeln finns något för alla

DAMER
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FÖR GAMMAL OCH UNG, ELIT OCH MOTIONÄR

KANONLOPPET &
ÅLANDSMARSCHEN
Lördagen den 14 oktober 2023

Kanonloppet/Ålandsmarschen - ett roligt 
och populärt terränglopp med motions- och 
tävlingsklasser som i år ordnas för 56:e resp. 
27:e gången! Samtidigt ordnas även det 
populära Julleloppet som i år växer till sig 
och delas in i Lilla- och Stora Julleloppet!

I samarbete med: I samarbete med: 

JU
LL

EL
O

PPET ORDNAS SAMMA DAG!

KANONLOPPET/ÅLANDSMARSCHEN
Ålandsmarschen 22,5 km start kl. 9.00. Övriga lopp start kl. 10.00
 22,5 KM: Startplats: Breidablick, Markusböle
15 KM:  Startplats: Ringsböle
7,5 KM: Startplats: Vikingahallen

STORA OCH LILLA JULLELOPPET
Lilla Julleloppet start kl.9.45, Stora Julleloppet start kl.10.00
 3,5 KM: Startplats: Hindersböle
1 KM: Startplats: Nyängens dagis

KANONLOPPSSTAFETTEN 
ÄR MED ÄVEN I ÅR!
Samla ihop ett gäng från din arbetsplats eller från din förening!
Eller varför inte ta med dig familjen eller kompisgänget för att till-
sammans springa 22,5 km.  Stafetten består av 6 stycken sträckor 
från 500 meter till 8,5 km - laget bestämmer vem som tar vilken 
sträcka!

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Mera information om evenemanget samt länk till anmälning fi nns
på www.motion.ax/evenemang. Direkt till anmälningen 
kommer du via www.kanonloppet.ax

Fuji Lite 3, Asics 
Lätt och välbalanserad trailsko, som även 
funkar på andra underlag. Ovandelen delvis 
tillverkad av återvunnet material.

Fast-FWD, Puma 
En snabb tävlingssko för distanser upp till tio 
kilometer på asfalt. Den sockliknande ovandelen 
sitter som ett andra skinn på foten. Yttersulan 
ger ett bra grepp utan att addera vikt.

Guide 15, Saucony 
Den lättaste versionen i serien. Skon har en dju-
pare fotbädd som gör att foten hålls på precis 
rätt plats. Skön och stödjande passform.

Tempus, Saucony 
Låg vikt och maximal stötdämpning i kombi-
nation med hög stabilitet. Framfoten är rymlig 
och bred medan hälkappan är förstärkt, vilket 
ger stabilitet och säker passform.

Välj rätt löparskor – här är de bästa tipsen

I skodjungeln finns något för alla



20MotionMotion Just nu 2 / 2023

Michael Numelin tränar triceps vid en av cirkelträningens stationer.Niina Engblom har hängt med Nettan Toivonens träningar sedan starten för tio år sedan. För henne är det positivt att 
träningarna är på måndagskvällarna – så är första träningen på veckan gjord direkt.

F
ör Nettan Tovionen var 
det en självklarhet att 
säga ja när Medis för 
tio år sedan kontaktade 
henne med ett erbju-
dande om att dra en 

bootcamp-träning i Lemland. 
Utanför Valbohallen fick delta-
garna följa med på en varierande 
träning i olika terräng med må-
let att hålla i gång, få upp svetten 
samt flåset – och ha roligt. Kon-
ceptet blev en succé som fort-
satte vidare med gruppträningar 
även i Folkhälsans regi. Men 
en dag kände Nettan Toivonen 
att hon ville köra sitt eget race. 
Genom att starta en Facebook-
grupp med namnet ”Lemlands 
hurtbullar” var resan i gång.

I år firar hurtbullarna 10 års ju-
bileum, något som glädjer Net-
tan väldigt mycket.

Varierande träning för alla
Konceptet är enkelt. Lemlands 
hurtbullar träffas varje måndag 
i eller vid Valbohallen i Lem-
land – året runt, i ur och i skur. 
Den som tränar betalar en fem-
ma per gång, utan att behöva 
binda upp sig till något. Från 
maj till september är det utom-
husträning som gäller, medan 
passen flyttas in i själva hallen 
under de kallare månaderna. 
Men lite variationer kan ändå 
förekomma, som under de allra 

varmaste sommardagarna då 
träningen hålls nere vid Norrby 
brygga. Detta för att deltagarna 
både under och efter passet ska 
kunna slänga sig ner i det sval-
kande vattnet.

– Det har varit uppskattade 
träningar nere vid badbryggan. 
Det är ju om inte annat väldigt 
skönt att avsluta ett svettigt trä-
ningspass med att kyla ner sig i 
vattnet, säger Nettan Toivonen.

För den som strävat efter lite 
extra utmaning har hon även 
samlat hurtbullarna för ett ge-
mensamt löptränarpass på 
onsdagar – något som nu fått ta 
en paus då hon nyligen skadat 
hälsenan under en innebandy-
match. Förhoppningen är att 
den som är motiverad och lock-
ad av att springa i grupp ska ha 
möjligheten till detta igen från 

Med Nettan  kan alla bli en hurtbulle
På måndagar kan den som har vägarna förbi Val-
bohallen i Lemland höra Nettan Toivonens pep-
pande stämma då hon drar i gång ett av sina cir-
kelträningspass för Lemlands hurtbullar.
Hennes pass har snabbt blivit ett populärt ställe 
för den träningssugna lemlänningen. Men dör-
rarna är öppna för alla, oavsett träningsbakgrund 
eller hemkommun. En sak har deltagarna dock 
gemensamt: De tycker Nettans pass är både ut-
manande och roliga!

Text: Sofia Donner      Foto: Robert Jansson

Jeanette ”Nettan” 
Toivonen
Född: 1984.
Bor: I Lemland.
Gör: Skolassistent, 
gruppträningsledare och författare. 
Familj: Barnen Max 13 år, Moa 
11 år och Felix 8 år samt hunden 
Leia.
Favoritsport: Handboll.
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Emma Björklund är sju år och vill bli jättestark. Hon är en del av Lemlands hurt-
bullar tillsammans med sin mamma Mathilda Grandell.

Uppvärmningen med olika övningar runt i Valbohallen. En del springer, en del går. På Nettan Toivonens pass är det den 
egna dagsformen som avgör. Huvudsaken är att man gör sitt bästa, utifrån där man själv är just i dag.

Joakim Åkerlund är med på passet för andra gången, men kommer utan tvekan 
att fortsätta komma på dem. Nettan Toivonen ger lite tekniktips inför en ny övning.Att inspirera andra till ett aktivt och starkt liv är Nettan Toivonens största motivation när hon drar Lemlands hurtbullar.

Med Nettan  kan alla bli en hurtbulle

och med hösten. Men tills vidare 
hålls den delen av träningen på 
vila.

Man ska dock inte låt sig luras 
av namnet Lemlands hurtbul-
lar, vilken hurtbulle som helst är 
hjärtligt välkommen med – obe-
roende av hemkommun, ålder 
eller nuvarande form.

– Det kommer allt från tonår-
ingar till pensionärer på passen, 
vilket är väldigt skoj, och även 
deltagare från andra kommuner, 
säger Nettan Toivonen.

Barn välkomna med
Även barn är välkomna med, un-
der föräldrarnas ansvar.

– Jag tycker det är bra att bar-
nen får vara en del av de vuxnas 
träning. De ser och lär och inspi-
reras, och det utvecklar en glädje 

till att röra på sig och vara aktiv 
som följer med igenom livet.

Upplägget på Nettan Toivo-
nens pass är en cirkelträning där 
hela kroppen får sig en genom-
körare, i en mix av både kondi-
tionsträning och styrka. Hon har 
alltid samma pass i tre veckors 
intervaller, där det sedan byter 
till en annan sorts cirkel. Då trä-
ningen ordnas året om blir det 
en hel del olika pass. För att hålla 
passen utmanande och kännas 
nya för deltagaren skriver hon 
upp varje pass, och kan därifrån 
gå tillbaka och plocka ut statio-
ner och övningar som varit extra 
bra – och på så sätt ta fram helt 
nya pass. 

– Jag använder lite redskap i 
mina träningspass, så som kett-
lebells. Men det är nog mest den 

egna kroppen vi använder oss 
av. På så sätt går alla mina pass 
att variera efter egen dagsform 
och den egna kroppen. Det är 
gjort för att det verkligen ska 
passa alla. Har man skador kan 
man jobba med eller kring dem 
också.

Hon tror själv på att det är vik-
tigt att hålla i gång på ett sätt el-
ler ett annat, trots att man dragit 
på sig en skada. 

Vill inspirera andra
Det viktigaste för Nettan Toivo-
nen med att hålla sina tränings-
pass är att få inspirera andra. 
Hon tycker själv att det är svårt 
att få till en hemmaträning, och 
vet att man ofta behöver komma 
iväg någonstans för att få det 
gjort. Hon blir som mest inspire-

rad när hon får följa andra som 
kommer till träningarna och gör 
sitt bästa, utifrån sin egen ut-
gångspunkt. Att våga prova på 
och testa sig fram är något hon 
gärna förmedlar och peppar sina 
deltagare att göra. Det finns inte 
någon rätt tidpunkt i livet att 
köra i gång en mer aktiv vardag 
på. Man måste bara börja precis 
där man är och utgå från det.

– Man gör det man kan, helt 
enkelt. Jag tror att vad som än 
händer i livet är det viktigt att ta 
sig tid för träning i någon form. 
Även när man börjar bli lite 
äldre. Styrketräning har gång på 
gång visat sig vara superviktigt 
när vi åldras.

Fördelar med gruppträning
För Nettan Toivonen är det ak-

tiva livet lika naturligt som att gå 
till jobbet på morgonen. Hon har 
alltid sysslat med en lång rad oli-
ka idrotter. I ungdomens år var 
det tennis och handboll som var 
de största intressena. Men hand-
bollen på Åland fick aldrig riktigt 
ett fäste, och när laget lades ner 
gick hon över till Pernilla Hjär-
nes gruppträningar vid Vikinga-
hallen. Fördelen med gruppträ-
ningar är många, anser Nettan 
Toivonen. Framför allt väger den 
sociala aspekten in väldigt högt.

– Man träffar mycket nya 
människor via gruppträningar, 
det är folk som är där och har 
samma intresse som en själv. 
Speciellt när barnen var små och 
det inte fanns så mycket tid för 

Fortsättning på nästa sida.
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.com ALLT OM ÅLAND

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

Locka fler  
besökare till  

ditt evenemang!
Som evenemangsarrangör får du GRATIS  
synlighet på Aland.com genom att fylla i  

formuläret på Aland.com/tipsa. 

Vi delar innehållet med Ålandsappen,  
Alandstidningen.ax och Åland Just Nu.

både träning och det sociala livet, då fick 
man två flugor i en smäll.

Hon går själv fortfarande på Pernilla 
Hjärnes pass så fort tiden finns, och de 
har även utbyte av varandra i sina grupp-
träningar. På sommaren då träningspas-
sen vid Vikingahallen har en paus brukar 
Nettan Toivonen låna deras boxcercise-
utrustning och ordna dessa pass vid Val-
borg i stället.

När det kommer till den egen träning-
en spelar hon även gärna padel. Då hon 
har stor erfarenhet av tennis sedan tidi-
gare kom hon snabbt in i den relativt nya 
sporten, och steg kvickt upp till division 
1. Men den nu skadade hälsenan satte 
stopp för vårens säsong. Nettan Toivo-
nen är även med och startar upp två ju-
niorlag i handboll samt är lagledare för 
äldsta sonens fotbollslag i Jomala. Och 
så ska hunden ha sin motion.

– Det är mycket aktivitet och mycket 
aktivt. Men det är så jag mår bäst.

Bokserien om Greta
Ett annat projekt som ligger Nettan Toi-
vonen varmt om hjärtat är den bokse-
rie i tre delar som hon är författare till. 
I böckerna får vi följa flickan Greta som 
har Downs syndrom och som använder 
tecken som stöd när hon kommunicerar 
med sin omgivning. Böckerna baserar 
sig på hennes mellersta dotter Moa, som 
även hon har Downs syndrom.

– När Moa började skolan ville jag att 
hennes skolkamrater skulle förstå det 
språk hon pratar när hon använder teck-
en som stöd. Därav kom Greta till. Att 
alla kan åtminstone något tecken är vik-
tigt för att öka inkluderingen och även 
förståelsen för de som använder tecken 
som stöd.

Med många järn i elden och full fart 
under fötterna är det svårt att inte ryckas 
med i Nettan Toivonens glädje till ett 
friskt och aktivt liv. Och för den som vill 
inspireras, eller behöver en liten knuff 
i ryggen för att komma i gång, tar hon 
emot alla med öppna armar.

– Ju fler desto bättre, alla har en plats 
i vårt träningsgäng. Det viktigaste är 
inte att man kommer kör ett stenhårt 
pass – det viktigaste är att man bara be-
stämmer sig för att komma i gång och 
dyker upp. Resten löser sig.

Nettan bästa kom i gång med 
träning tips:
Vänta inte på att bli i bättre form innan du börjar 
gå på träningspass eller gym. Det är bättre att 
starta precis där du är och anpassa träningen 
efter din egen form.

Man tror ofta att alla på ett 
gruppträningspass tittar på en, men ingen gör 
det, alla är upptagna med sin egen träning!

Vad är cirkelträning?
Cirkelträning är en träningsform som är 
uppdelad på olika stationer med olika övningar 
på. Ofta gör du tre set vid en station innan du 
cirkulerar vidare till nästa station. Du tränar dig 
igenom alla de olika övningarna för att höja 
intensiteten.

Resultatet är en träningsform som blandar 
både styrka, kondition och smidighet.

Mathilda Grandell är en av de som uppskattar att man får ha barnen med på passen. Dottern 
Emma Björklund är med varje gång.

Louise Alm började träna med Nettan Toivonen 
efter nyår i år. Hon gillar passen väldigt mycket 
och uppskattar att de är fartfyllda.

Nicklas Eriksson är en van hurtbulle. Han foku-
serar på tekniken när han lyfter sin kettlebell.
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För bästa 
löpupplevelse!
- Kom till oss och prova 
ut rätt sko till dina fötter 
och behov!  

149:
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159:

54.90

39.95

149:

HOKA 
CLIFTON 9
En bekväm och lätt löparsko för neu-
tralt löpsteg. Dam- och herrstorlekar. 
Finns även med bred läst.

HOKA
CHALLENGER ATR 7 GTX
En sportig promenad/trailsko, vattentät 
med Goretexmembran. 
Dam- och herrstorlekar.

CRAFT
ADV ESS HYDRO JACKET
En stretchig löparjacka som är vatten-
tålig och vindtät utan att vara för tjock. 
Passar även längdskidåkning och raska 
promenader. Dam- och herrstorlekar.

NEW BALANCE
AT TIGHT
Löpartights med funktionella 
fi ckor. Är också mer stryktåliga för 
löparturer i skog och mark. Dam- 
och herrmodell. Obs, de är lite olika.

NEW BALANCE
AT SPINNEX HZ
Långärmad tröja. Herrstorlekar.

HOKA
ORA RECOVERY SLIDE
Vila fötterna i dessa sköna slides e� er 
ett träningspass. En badtoffl  a med 
dämpning och stöd för hålfoten.
Dam- och herrstorlekar.

UNDER ARMOUR
STORM RUN JACKET
En stilren löparjacka som är både 
vindtät och vattentät. Fin även 
som sportig fritidsjacka. 
Damstorlekar.

NEW BALANCE
AT TEE
Teknisk t-shirt med god and-
ningsförmåga. Dam- och herr-
modell.

HOKA
SPEEDGOAT 5
Hokas populäraste trailsko med 
välgreppande sula för grusvägar och 
barkbanor. Dam- och herrstorlekar.

HOKA 
RINCON 3
En mycket lätt löparsko för neutralt 
löpsteg. Dam- och herrstorlekar.

HOKA 
ARAHI 6
En stabil löpsko med skön dämpning 
och stöd för hålfoten. Normal läst på 
damstorlekar och bred på herrstorlekar.

Gör en gratis 
3D FootBalance 
fotanalys! Du 
får 10% rabatt 
på skor när du 
gör en analys!

HOKAHOKAHOKAHOKA
HOKA
ORA RECOVERY SLIDE
Vila fötterna i dessa sköna slides 
ett träningspass. En badtoffl  a med 

HOKA 
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-V
i pratade 
om det på 
jobbet här 
om dagen. 
Var kom-
mer råden 

om träning vid sjukdom 
ifrån? Finns det evidens 
bakom dem eller är det 
mer sunt förnuft och för-
siktighet?

Ålänningen Tommy 
Lundberg är docent i fy-
siologi vid Karolinska In-
stitutet i Stockholm. 

– Vi insåg att det inte 
finns stark forskning 
bakom råden, bland an-
nat för att det inte går att 
göra bra studier på sjuka 
människor. Det har gjorts 
en del studier på möss och 
case-studier i efterhand på 
sjuka personer.

Vilka är då de generella 
råden som forskningen 
kan ge när det kommer 
till träning i samband med 
sjukdom? Forskningslitte-
raturen nämner ofta sym-
tom ovanför halsen som 
en indikator att gå efter.

– Är man lite snorig är 

det generellt ingen fara. 
Halsont kan man läsa oli-
ka saker om, det finns de 
som skriver att man kan 
träna om man bara har lite 
ont i halsen, säger Tommy 
Lundberg. 

Den gemensamma näm-
naren är att känna efter.

– Träning kan vara 
många saker, alla råder 
nog att man tar det lite 
lugnare och inte kör hög-
intensivt allt man orkar.

Systemiska besvär
Några symtom är dock 
tydliga tecken på att man 
inte bör snöra på sig trä-
ningsskorna. 

– Har man systemiska 
besvär som muskelvärk, 
feber, ont i bröstet, halsont 
och att man har den all-
männa sjukdomskänslan, 
att man känner sig sjuk, då 
ska man inte träna. Det är 
det generella rådet. 

De ovan nämnda symto-
men är ofta tecken på bör-
jan av en infektion, ofta en 
virusinfektion.

– Man vill inte träna i 

början av en infektion. 
Forskningen kring trä-

ning med infektion i krop-
pen är däremot inte sär-
skilt detaljerad.

– Det handlar mer om 
sunt förnuft och det man 
vet om kroppen och im-
munförsvaret.

Vid infektion i kroppen 
jobbar immunförsvaret 
aktivt. Det är en av anled-
ningarna till att belast-
ning, så som hård träning, 
bör undvikas. 

– Speciellt högintensiv 
träning har en nedtryckan-
de effekt på immunförsva-
ret. Träning stör kroppens 
arbete med infektionen. 

Halsont och feber
Trots att det är ganska 
ovanligt kan halsont vara 
en indikation på strepto-
kocker vilket är en bakte-
riell infektion som man 
bör vara försiktig med.

– Streptokocker kan sät-
ta sig på hjärtklaffar och 
eventuellt öka risken för 
hjärtmuskelinflammation. 

Den vetskapen är grun-

den till försiktighetsprin-
cipen kring träning vid 
halsont. 

– Då är det bättre att ta 
det lugnt och se hur det ut-
vecklar sig. 

I andra fall, som vid fe-
ber, sätts kroppens tem-
peraturreglering ur spel 
vilket kan leda till dehy-
drering. 

– Då ska man absolut 
inte träna.

En feberfri dag innan 
man kommer i gång igen 
rekommenderas.

Fullt ös 
Finns det då någon typ av 
träning som är lindrigare 
för kroppen om man kän-
ner att formen är helt okej? 
Tommy Lundberg rekom-
menderar lågintensiv trä-
ning.

– Sådant som inte höjer 
pulsen så mycket så att 
den totala belastningen 
på kroppen inte är så hög, 
som något lätt muskelstär-
kande.

Hans tips är att känna 
efter och trappa upp trä-

ningen dag för dag när 
man börjar tillfriskna.

– Ta det försiktigt första 
dagen, öka lite mer nästa 
och på den tredje dagen 
kanske man är frisk och 
kan öka mer. 

Att köra i gång med ett 
stenhårt pass direkt efter 
sjukdom är aldrig att re-
kommendera.

– Kroppen kanske inte är 
riktigt återställd, till exem-
pel vätskebalansen. Det 
kan komma en motreak-
tion.

Soffpotatis eller inte?
Man får sällan de resultat 
man önskar direkt efter 
sjukdom.

– Prestationsförmågan 
är kanske sänkt så det är 
onödigt att utsätta sig för 
det. Då är det bättre att 
smyga i gång sakta.

Om man däremot inte 
känner sig fullt så sjuk 
finns det ingen anledning 
att inte röra på sig lite.

– Många tror att man ska 
vara helt stilla inomhus, 
men man behöver inte 
ligga under täcket i soffan. 

Lindrigare motion, som 
till exempel en promenad, 
gör ofta gott för hälsan.

– Om man känner sig 
någorlunda pigg kan man 
absolut gå ut och gå, det 
kan vara skönt för luftvä-
garna att få genomflöde.

Ålänningen Tommy Lundberg är docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.  
 Foto: Hülya Tokur-Ehres

Att träna eller inte träna   vid sjukdom
Experten ger sina bästa råd

Har 
man systemiska 

besvär som muskel-
värk, feber, ont i bröstet, 
halsont och att man har 
den allmänna sjukdoms-
känslan, att man känner 

sig sjuk, då ska man 
inte träna. 

Foto: Istock

Är det farligt att 
träna när man är 
sjuk? Eller går 
det bra om man 
tar det lite lugnt? 
Åland Just Nu 
har pratat med 
Tommy Lundberg 
om sjukdom och 
andra faktorer 
som kan ha en in-
verkan på hälsan 
och träningsresul-
taten.

Därför är det så bra att vinterbada
Att vinterbad har goda effekter på hälsan känner 
de flesta till. Men vad är det som händer i krop-
pen när man chockar den med ett iskallt bad? 
Tidningen I form har listat de hälsosamma effek-
terna. Även om forskarna inte är helt säkra på de 
långvariga effekterna har mindre studier i alla fall 
indikerat följande: 

1. Immunförsvaret stärks. Vinterbadare får 40 
procent färre infektioner i de övre luftvägarna, för-
kylningar och bihåleinflammationer.

2. Blodtrycket sänks. Vinterbadares har lägre 
blodtryck under vintersäsongen.

3. Mental balans. Eftersom endorfiner och dopa-
min utsöndras får det en bra effekt på vårt humör. 

Många vinterbadare upplever också förbättrad 
sömn.

4. Förebygger livsstilssjukdomar. Vinterbad ökar 
fettförbränningen och insulinnivån i blodet faller.

För att vinterbad ska kallas just vinterbad ska 
badtemperaturen vara 10-15 grader eller lägre. Det 
krävs bara två-tre minuter i vattnet för att uppnå 
de positiva effekterna. Det är dock viktigt att inte 
stanna i vattnet för länge. Efter 10-15 minuter kan 
kroppen bli nedkyld. 

För att få de långvariga effekterna ska man bada 
regelbundet. Forskningen säger att tre gånger i 
veckan, totalt elva minuter, räcker. (SW)

Foto: Robert Jansson



 25 Just nu 2 / 2023

ÅUE23_00001 ÅUE23_00001

• Skyltar 

• Banderoller

• Beachflaggor

• Affischer

• Biljetter

• Flyers

• Programblad

• Medlems- & 
säsongskort

ER PARTNER FÖR

SYNLIGHET

VI ÄR EN DEL AV DEN ÅLÄNDSKA IDROTTEN

IDROTTARE 

TÄVLINGAR & 

& SUPPORTERS 

MATCHER

ARENA   

ANLÄGGNING &

• Prestations- och 
träningskläder

• Väskor, vattenflaskor, 
mössor, kepsar, mm

Att träna eller inte träna   vid sjukdom

Tommy Lundberg beto-
nar att träning och fysisk 
aktivitet överlag rekom-
menderas för välmåendet. 
Förutom de systemiska 
sjukdomssymtomen finns 
det sällan en fysiologisk 
anledning till varför man 
inte skulle träna.

– Förutom det finns det 
inte många ursäkter jag 
kommer på för att inte trä-
na och röra på sig. De som 
tränar regelbundet upple-
ver en omedelbar positiv 
effekt på välmåendet. 

Satsa på sömn
Han anser att de direkt 
positiva effekterna på väl-
måendet som träning har 

borde lyftas mer. Kontroll 
på blodsockret, förbättrad 
sömn samt allmänt välmå-
ende är några av dem.

– Att uppleva positiva ef-
fekter på sitt välmående är 
en jätteviktig effekt av trä-
ning. 

De mer långsiktiga ef-
fekterna som förbättrad 
kondition, en starkare 
kropp, reducerad risk för 
fall i äldre ålder, samt re-
ducerad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar tar längre 
tid att bygga upp. 

Förutom träning är 
sömn en viktig faktor för 
välmåendet.

– Det finns några studier 
om det är bättre att sova 

ut eller kompromissa på 
sömnen för att hinna träna 
på morgonen. De har inget 
tydligt svar, det är en rolig 
fråga. 

Tommy Lundberg sam-
manfattar att prioriterad 
morgonträning kan ha vis-
sa positiva effekter, medan 
prioriterad sömn kan ha 
andra positiva effekter. 
Han understryker dock att 
sömnen är viktig.

– Konsensus säger att fem 
timmar är för lite för alla, 
ingen har behov av mindre 
sömn än det. Många klarar 
sig på sex till sju, och vissa 
behöver åtta. Sju är en med-
elsiffra för vuxna.
 Text: Tara Bamberg

Vasaloppsåkare är friskare
Åker du Vasaloppet? Grattis! Det har nämligen 
visat sig att Vasaloppsåkare är friskare än andra. 
Det framkommer bland annat av observations-
studier som hjärtforskaren Stefan James och 
hans kollegor vid Uppsala universitet gjort. 

”Naturligtvis är inte alla lämpade att åka Va-
saloppet. Men om man försöker gå mot en livs-
stil som liknar den som Vasaloppsåkarna har, 
med träning 3-4 gånger i veckan, så kan man 
göra stora hälsovinster”, säger han till tidningen 
Runner’s World.

Dock är det inte Vasaloppsåkandet i sig som är 
nyckeln, utan själva loppet är snarare en indikator 
på att man har en sund livsstil, menar forskarna. 

”Välj den motionsform du gillar bäst, och 
träna så att du blir andfådd – det räcker”, säger 
Stefan James till tidningen. (SW) Foto: Istock
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Kettlebells i olika vikter. Foto: Istock

Den som inte tränar kondition på annat sätt kan 
till exempel investera i ett löpband. Foto: Istock

Hantlar är ett bra komplement till skivstångsträ-
ningen. Foto: Istock

För någon räcker det 
med ett gummiband 
och ett par hantlar. 
Någon annan lägger 
till styrkeutrustning 
och konditionsmaski-
ner. Hemmagymmet 
kan vara precis hur 
enkelt – eller påkos-
tat – som helst. 

H
ur vi trivs med att trä-
na är förstås väldigt 
individuellt. En del 
måste komma iväg he-
mifrån för att träning-
en över huvud taget 

ska bli av, medan andra föredrar 
att svettas hemma i vardagsrum-
met – eller i ett hemmagym. Vad 
man behöver i sitt hemmagym 
varierar stort, men det är också 
beroende av framför allt plån-
bok och vilket utrymme man har 
att tillgå. 

I många fall får just utrym-
met avgöra hur man utrustar sitt 
gym. Tänk på att det inte bara 
är maskinerna som ska få plats, 
det behöver även finnas plats att 
röra sig runt dem för att kunna 
göra övningarna på rätt sätt. Om 
gymmet ska inhysas i en skrubb 
eller i ett förråd, där takhöjden 
kan vara lägre, kolla att takhöj-
den funkar med den utrustning 
du vill ha.

Om möjligt, bygg gymmet på 
bottenvåningen för att undvika 
vibrationer och dunsar i taket. 
För att ytterligare minska dun-
sar och slitage på golvet, lägg in 
en gummimatta. Om gymmet är 
på ovanvåningen, kontrollera att 
golvet klarar belastningen av din 
utrustning. 

Text: Sandra Widing

Bygg ditt eget hemmagym

Många föredrar att träna hemma, och med rätt enkla medel kan man fixa ett eget hemmagym. Foto: Istock

Tänk på underlaget. En matta dämpar dunsar 
men skyddar också golvet. Foto: IstockEn skivstång, viktskivor och en bänk är en bra början. Foto: Istock

Så vilken utrustning ska du satsa på i gymmet?
1. Vill du bygga en komplett fysik och bli gradvis 

starkare, köp en skivstång och viktskivor. 
Skivstången är billigare i inköp än en 
träningsmaskin och du kan successivt öka 
vikterna på den. 

2. En justerbar skivstångsställning och en bänk tar 
träningen till nästa nivå. Då kan du aktivera hela 
kroppen med olika övningar.

3. Hantlar, antingen som variation eller komplement 
till skivstångsträningen. Den vanligaste hanteln kan 
man höja och sänka vikten på genom att sätta på 
och ta av viktskivor. Det finns även fasta hantlar.

4. Kettlebells för tung styrketräning, kondition och 
mjölksyretålighet. 

5. Träningsmaskiner kan vara ett bra komplement 
till de fria vikterna. Har du ont om plats kan ett 
multigym (flera maskiner i en) vara ett alternativ.

6. Konditionsmaskin – om du inte konditionstränar 
utomhus förstås – i form av till exempel en 
träningscykel, roddmaskin, crosstrainer eller 
löpband.

7. Glöm inte uppvärmning och rörlighet, och 
förebygg skador med hjälp av till exempel 
foam rollers, massagebollar, hopprep eller 
gummiband.

 Källa: gymkompaniet.se och gymhemma.se
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Copy som 
engagerar!

vibb.ax

Fånga uppmärksamheten 
och locka till handling! Vi 
skriver effektiv copy för 
tryck, webb och Social 
Media. 

Rörelse och motion förebygger sjukdomar. Men hur myck-
et ska man motionera för att det ska ge någon effekt? 
UKK-institutet har svaret.
Vinsterna med regelbunden motion är flera. Det förebygger hjärt- och kärlsjuk-
domar, typ 2-diabetes och metabolt syndrom, dessutom sänker det blodtrycket 
och höjer det goda kolesterolet i blodet. Motion minskar också risken för att in-
sjukna i depression samt förebygger till exempel mag-, lung- och tjocktarms-
cancer. Utöver detta inverkar motion positivt på stöd- och rörelseorganens 
kondition och det hjälper oss hantera stress och förbättra sömnen. Det skriver 
Institutet för hälsa och välfärd (THL).

THL påminner vidare om att daglig motion hos barn stöder skelettets utveck-
ling, det förbättrar andnings- och cirkulationsorganens kondition, främjar inlär-
ningen och stöder utvecklingen av de motoriska färdigheterna.

För äldre bidrar motionen till att upprätthålla funktionsförmågan och förbätt-
ra muskelkonditionen. Dessutom förebygger motion minnessjukdomar. 

UKK-institutet har tagit fram motionsrekommendationer för olika åldrar.

Text: Sandra Widing

Så mycket bör 
vi röra på oss

7-17 år
• Rask och 

ansträngande fysisk 
aktivitet minst en 
timme per dag, detta 
kan spridas ut på flera 
kortare stunder av 
aktivitet under dagens 
lopp.

• Viktigt att motionen 
är mångsidig så att 
olika rörelsefärdigheter 
utvecklas.

18-64 år:
• Två och en halv timme rask motion 

eller en timme och 15 minuter 
ansträngande motion per vecka. 
All rörelse som höjer pulsen är bra, 
till exempel simning, stavgång, 
gympa, dans eller vandring. Man 
får samma hälsoeffekter på kortare 
tid om man ökar intensiteten.

• Dessutom ska man träna 
muskelstyrkan och förbättra 
rörelsekontroll minst två gånger i 
veckan. I praktiken innebär det att 
belasta stora muskelgrupper och 
utmana balansen mer än vanligt, 
till exempel gå i trappor, tungt 
gårdsarbete, motion i grupp, 

 gym, bollspel. 

65 och äldre
• Muskelstyrka, balans och rörlighet 
minst två gånger i veckan, till exempel 
gym, motion i grupp, yoga, dans, 
hemträning.
• Rask motion som höjer pulsen 
rekommenderas minst två och en halv 
timme per vecka, till exempel dans eller 
stavgång. Om intensiteten ökas från rask 
till ansträngande rekommenderas minst 
en timme och 15 minuter ansträngande 
motion, till exempel cykling, skidåkning, 
vattengymnastik, gå i trappor.
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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 

Ansök
15–30.3.2023

Humaniora, psykologi och teologi (Åbo)
Utbildningsprogram (kandidat + magister)
samt magisterprogram:

•	Kultur, historia och filosofi
•	Teologi
•	Språk

- 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)
Utbildningsprogram (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 kanman utbilda sig till ämneslärare i alla undervisningsäm-
nen, som finns inom grundläggande utbildning och gymnasium i
Finland, förutom i musik och bildkonst.

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

Naturvetenskap och teknik (Åbo & Vasa)
Utbildningsprogram (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, ekonomi och juridik
(Åbo & Vasa)
Utbildningsprogram (kandidat + magister):

•	Ekonomi
•	 Juridik
•	Samhällsvetenskaper, Åbo
•	Samhällsvetenskaper, Vasa**

Magisterprogram:

•	Företagsekonomi
•	 Juridik
•	Samhällsanalys
•	Statsvetenskap, Åbo
•	Statsvetenskap, Vasa**

** Utbildningen är belägen i Vasa; övriga i Åbo.
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Villanät
25 meter/rulle 

nu även i 10 meters rulle 
i några höjder

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 4,80/st

I vårt sortiment av stängsel-
nät ingår villanät, galvaniserat 
nät, viltstängsel, räv-,  höns-, 

får-, sork- och murarnät.

Hos oss hittar du det mesta som behövs 
vid stängsling: elband, elrep, hand-
tag, grindar och isolatorer till 
konkurrenskraftiga 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 från  79,90/sektion

NYHET! Nu har vi svart trädgårdsnät!

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

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

www.axrent.ax   I   info@axrent.ax

FIXA I TRÄDGÅRDENFIXA I TRÄDGÅRDEN
MINI LASTMASKIN

MINI DUMPER

GRÄVMASKINER

MARKVIBRATOR

LÖVBLÅS

GRÄSKLIPPARE

JORDFRÄS

VEDKLYV

JORDBORR

SÅMASKIN

GRÄSMATTSVÄLT

HÖGTRYCKSTVÄTT

BONINGS- & SKURMASKIN

ALTANSLIP

BYGGSTÄLLNINGAR

LIFTAR

ROTATIONSLASRAR

FÄRGSPRUTA

SPIKPISTOL

DYCKERTPISTOL

...OCH MYCKET MERA...

VI HYR 
UT DET 
MESTA!

VILD-
MARKSBAD,

BASTU 
m.m.

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
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F
ör ett och ett halvt 
år sedan flyttade 
Hanna Saurén hem 
till Åland efter att ha 
jobbat med inköp 

och butiksetablering inom 
H&M och Other Stories. 
Hon har alltid varit intres-
serad av kläder och sett 
det som ett kreativt och ro-
ligt sätt att uttrycka sig på. 
Efter flytten bestämde hon 
sig dock för att utmana sig 
själv och sitt sätt att se på 
mode, och har sedan dess 
kraftigt begränsat sina in-
köp av nya kläder.

– Jag har funderat myck-
et på vad som pågår i värl-
den, hur ens val är viktiga, 
blivit mer värderingsdri-
ven.

Hon undviker nätshop-
ping och försöker handla 
mer behovsanpassat, helst 
i fysisk butik när det är nå-
got hon behöver.

– Jag handlade mycket 
på nätet förut, men när 
jag besökte våra distri-
butionscentraler fick jag 
insyn i hur mycket plagg 
som slentrianmässigt 

skickas i fria returer, kopi-
ösa mängder plagg befin-
ner sig hela tiden på resa 
eller i hantering.

I slutändan betyder det 
att mer plagg köps in än 
vad man räknar med att 
sälja, och de dumpas se-
dan på olika sätt. 

Hejdå konsumtionshets
Intresset för mode och klä-
der finns fortfarande där, 
trots att det ser lite annor-
lunda ut i dag än det gjor-
de för några år sedan när 
hon jobbade med mode

– Man kan få uttryck för 
sitt modeintresse utan att 
man behöver köpa och 
konsumera på det sätt som 
vi vant oss vid att göra un-
der lång tid nu: Det är inte 
jättesvårt – man behöver 
egentligen bara tänka ef-
ter lite mer, men att ändra 
vanor är å andra sidan ofta 
utmanande.
Hur skulle du beskriva 
din personliga stil?
– Jag tycker att jag har en 
lite trött stil, haha, men 
ändå med en antydan till 

piffig. Jag klär mig gärna åt 
det rockiga hållet.

Inspireras av människor
Att hitta sina favoritplagg 
är en del av det hållbara 
tänket som Hanna Sau-
rén försöker följa. Hennes 
egen garderob består av 
jeans med hög midja, klas-
siska skjortor och blusar, 
kavajer och hoodies. 
Hur har du lust att klä dig 
i vår?
– Våren handlar för mig 
mycket om att få slippa 
alla tunga jackor och skor, 
friheten och glädjen i det 
kanske till och med gör att 
jag vill bära något i färg.

Enligt Hanna Saurén 
är det just det som är det 
bästa med våren i mode-
väg, att man äntligen får se 
människor utan alla lager.

– Människor är gladare 
och piggare utan mössor 
och jackor, vilket ju är in-
spirerande i sig. 

Gammalt får nytt liv
Förutom färg är hon själv 
sugen på två plagg som 

tillskott i vårgarderoben.
– En grym jacka som 

funkar till allt och ett par 
fladdriga byxor, då tror 
jag att jag kommer klara 
mig länge. Jag har mycket 
jeans annars, det hade vart 
kul att prova något annat.

På frågan om hon är 
nyfiken på någon specifik 
trend i vår vänder hon frå-
gan och svarar att hon har 
lust att hoppa på alla tren-
der som visar hur man kan 
använda sina gamla kläder 
mer.

– Hur kan man ta hand 
om dem, kombinera dem 
på nya sätt och ta vara på 
det man har?

Om man vill bygga en 

hållbar garderob tipsar 
hon om att börja med att 
hitta de plaggen man trivs 
bäst i.

– Säkra dina favoritplagg 
av bra material och i klass-
iska snitt. Då finns basen 
där.

Favoriter och accessoarer
Om man är osäker på sina 
favoritplagg har Hanna 
Saurén ett knep.

– Gör det som du gör när 
du ska ut på en jobbresa i 
en vecka, plocka ut ett få-
tal snygga basplagg och 
skor, de som funkar att 
kombinera, som håller 
ihop i färgskala och är skö-
na. När man är tvungen 

att göra den övningen vet 
man vad man ska satsa på. 

De få plaggen man 
packar med sig kan enkelt 
livas upp med accessoarer.

– Piffa till dem med ör-
hängen, något smycke el-
ler en scarf, de är enklare 
att byta ut och rotera.

Förutom favoritplaggen 
är materialen viktiga att 
ha i åtanke. Att satsa på 
bra material som håller sä-
song efter säsong, som tål 
att vårdas, är A och O.
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NNyyhheetteerr ffrråånn bbllaanndd aannnnaatt::
CCaapprrii CCoolllleeccttiioonn,, SStteehhmmaannnn,,

SSttaajjll,, CCooccoonnuutt MMiillkk,, JJLLBB mm..ffll..

VVåårreenn äärr ii aannttååggaannddee!!

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN IINN!!

Ålandsvägen 36
Parkering bakom huset.

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

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

50% rabatt  
på motor och  

sändare + gratis  
smartphonestyrning  

vid köp av en  
Styra Terrassmarkis!

Erbjudandet gäller  
t.o.m 16 april

Kontakta oss för 
måttagning och offert

JUST NU!

Vårens hetaste trend: 
ett hållbart fokus

HANNA OM SINA STILFÖREBILDER
Carin Rodebjer
”Hon har stått sig 
stark i alla år. Såväl 
hennes egen stil 
som passformen på 
allt hon skapar för 
märket Rodebjer är 
genomtänkt.”

Ellen och Maja Dixdotter
”De systrarna är 
inspirerande som 
människor. Ellen tog 
över modemärket 
Malene Birger som var 
på fallrepet, värvade sin 
syster och tillsammans 
formade de något nytt 
och starkt.”

Zoe Kravitz
”Jag såg 
henne i filmen 
”Kimi”, älskade 
hennes kaxiga 
blåa hår, 
coola stil och 
inspirerande 
lägenhet.”

Sara Wimmercranz
”Hon förespråkar second 
hand och cirkulärt mode 
och framhåller att det 
faktiskt är ocoolt att vara 
omedveten. Att förstå 
vad man köper och vilket 
avtryck det gör är viktigt 
och hon ska ha cred för 
att hon står för det.”

Är det möjligt att kombinera ett modeintresse med ett hållbart 
tänk? Åland Just Nu har pratat med Hanna Saurén, som tidi-
gare jobbat med mode, om hur hon tänker kring modeindustrin, 
trender samt social- och miljömässig hållbarhet.

Text: Tara Bamberg        Foto: Robert Jansson

En bra bas i garderoben får du om du säkrar dina favoritplagg av 
bra material och i klassiska snitt, tipsar Hanna Saurén.



 31 Just nu 2 / 2023

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

Välkommen!

SOMMARDÄCKSPECIAL
på ett urval modeller och storlekar!

195/65R15.....................88,-/st

205/55R16.....................92,-/st

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

Michelin Primacy  

195/65R15.........................118,-/st

205/55R16.........................139,-/st

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

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

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

Din MåBra oas mitt i stan

Torggatan 1 (innergården) • Tfn: +358 (0)40 168 00 82 • info@skonhetsmagasinet.ax

En populär 
behandling 
just nu –
Permanent 
makeup
•  Microblading bryn
•  Puderbryn
•  Fransradsmarkering
•  Läppar 
 (akvarellteknik)
Håller 1-3 år

Vi har expanderat,
fått större lokaler,

mera medarbetare 
och erbjuder över 

250 tjänster.

Välkommen in på 
en skön behandling!

Professionell muskel och kroppsvård

www.massagenu.ax                            0457-342 83 43                                    
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TEAM

Vårspecial!

Vacker och naturlig 
solbränna med Spray Tan, 

inga oranga nyanser.

Spray Tan

-10% 
Gäller t.o.m. 31 mars

Vårsolen kommer med
värmen, och vi lättar på kläderna

Hårborttagning/
sockring

-15% 
Gäller t.o.m. 31 mars

Boka enkelt 
online eller ring 
0457 342 8343. 
Välkommen!

Onlinebokning och info om våra behandlingar www.massagenu.ax

Spray Tan

-10% 
Gäller t.o.m. 31 mars

-15% 
Gäller t.o.m. 31 mars

Trötta, stumma eller tunga ben?

Testa vår ”Lätta ben” behandling
30 min pressoterapi som eff ektivt 

dränerar och mjukar upp dina ben.

10€ rabatt 
Gäller t.o.m. 30 april.

Obs! Endast 1 gång/kund 
(normalpris 45€)

– Underhåll och sköt om 
dem.

Lång produktionskedja
Efter att ha jobbat i bran-
schen och lärt sig om ma-
terial och leveranskedjor 
har Hanna Saurén tagit 
med sig flera lärdomar.

– Skinn är det svåraste 
materialet av alla. Man ska 
tänka tio gånger om innan 
man köper det.

Anledningen till det är 
att skinnproduktionen 

består av många led. 
– Det handlar om allt 

från djurhanteringen, 
slakteriet, till tungmetal-
ler och kemikalier som 
behövs för att göra rent 
hudarna, vattenmängder 
som krävs, till långa trans-
portsträckor.

En motivering många 
använder till att bära plagg 
och accessoarer i äkta läder 
är deras långa livslängd, till 
skillnad från andra konst-
material. Just läderplagg 

betonar Hanna Saurén 
därför att man bör veta att 
man ska använda länge för 
att rättfärdiga köpet ur en 
hållbarhetsvinkel.

– Helst ska man veta 
att man ska använda det 
i många år, och det gör 
man kanske sällan. För 
mig är alla trender med 
skinn tack och hej, som 
till exempel skinnbyxor 
och skjortor som var väl-
digt trendigt för något år 
sedan.

”Jag 
tycker att jag 

har en lite trött stil, 
haha, men ändå med 

en antydan till piffig. Jag 
klär mig gärna åt det 
rockiga hållet” säger 

Hanna Saurén.

Anine Bing
”Hon har 
alltid haft 
en schysst, 
rockig stil.”

Brita Zackari
”Hon är rolig, 
vågar vara 
knasig och 
är stark i sina 
värderingar.”
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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

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

Vi har arbetskläder
för alla yrkesområden!

Dalkarbyv. 2, 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! 

PASSA PÅ ATT BOKA

sålladsållad
matjordmatjord

TILL VÅREN!

RING OSS, 018-23 656

Karlssons
Schakt & Transport Ab

Se mera på www.karlssonsschakt.ax  

• Grundarbeten • Husdränering • Fyllningsmassor • Sprängsten • Gräsmattor • Vägarbeten 
• Grus • Sållad matjord • Vatten & avloppskopplingar • Plattläggningar m.m. • Muddringsarbeten               
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Ett par klassiska solglasögon för ett överkomligt 
pris. ZicZac brukar vara mitt standardval när jag 
köper lite finare solglasögon – för någon som 
ständigt förlägger sina grejer är det skönt att 
enbart ha spenderat några tior på solbrillorna.   
 Foto: A. Kjærbede

När jag drack kaffe hos en vän här om veckan 
stod denna vackra ljusstake på bordet! Kommer 
från den kära Ernst Kirchsteigers eget märke och 
finns i vit, grå eller svart keramik. Detta är den 
perfekta presenten, tro mig! Vill du lyxa till det 
ännu mera? Köp ett fint handstöpt åländskt ljus. 
 Foto: ernstform.se

Ett litet statement piece till vardagsrummet eller hallen. Tänk vad glad du blir varje gång du kommer 
hem och lägger av nycklarna på det här bordet – eller du ställer ner din kaffekopp här efter midda-
gen. Personligen har jag köpstopp på möbler, särskilt sprillans nya, men är tacksam över att man 
kan fönstershoppa i alla fall.  Foto: HM home

Svamplampan har trendat starkt den här vintern. 
En klassiker är att man köper en billig lampfot 
från Ikea samt en helt vanlig glasskål som man 
spraymålar och placerar upp och ner på lampfo-
ten. Orkar du inte hemmafixa finns denna nätta 
på HM home.  Foto: HM home

I början av mars lanserade Ikea och Marimekko 
den gemensamma kollektionen ”Bastua”. Den 
sålde slut på nolltid och köerna till varuhuset 
ringlade långa. Redan nu säljs varorna dyrt 
på auktionssajter – även om Ikea:s hemsida 
ständigt meddelar att det är nya leveranser på 
kommande. Vi har samlat favoriterna från kol-
lektionen, och några andra fina heminrednings-
detaljer i samma stuk, för att välkomna våren. 

Text: Alexandra Gäddnäs 

Lekfulla mönster och klara 
färger välkomnar våren

Stilrena bastuhanddukar från Ikea x Marimekko-kollektionen. 
Känns som de perfekta handdukarna på stugan? Jag ser det 
framför mig: resten av familjen är redan framme vid stugan, och 
du hör lite tjo och tjim när du närmar dig. Dessa vajar diskret i 
kvällssolen och torkar, och du känner doften från vedbastun. 
 Foto: Ikea

Tänk dig att bli serverad frukost på sängen på denna skönhet! 
Perfekt med de höga kanterna efter du nyvaket råkat spilla ut 
lite juice. Min spaning: varendaste en som fått tag på denna 
kommer snart fylla sitt Instagram-flöde med coola rabarberbil-
der. Mönstret finns också på klassiska runda brickor. Förhopp-
ningsvis kan man få tag på den på Emmaus någon gång, på 
auktionssajter går den för trippla inköpspriset.  Foto: Ikea

En Ikea + Marimekko utan 
något som går och klä på 

sig vore kanske lite konstigt. 
Höj hemmaspaet en nivå 
och låtsas du är på Löyly i 

Helsingfors eller Yasuragi ut-
anför Stockholm. Foto: Ikea 

Veckade glas och veckad 
rejäl kanna att servera ra-

barbersaften i? Personligen 
var jag inget större fan av 
porslinet i Bastua-serien. I 

skrivande stund är glasen en 
av få produkter du kan köpa i 

mitt närmaste varuhus. 
Foto: Ikea

Smaragdgrönt hårpynt 
från Glitter livar upp i 

vårsolen. Mitt bästa life 
hack när hårklämmorna 
tog över modescenen 
var att sno mammas 
gamla. Foto: Glitter
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Crudo på gös 
med kålrabbidashi, yuzudressing, 
misoglace, citroncofit, äpple,  
sikrom, dill och gräslök.

Garnityr
gräslök
sikrom
dill
2 syrliga gröna äpplen

Citronconfit
2 citroner
vatten
en lufttät burk

Skär citronerna så de klyftas men ändå 
håller ihop.

Salta köttet med två matskedar  
salt, tryck ner i burken och salta 
med ytterligare en tesked. Upprepa 
med den andra citronen och fyll upp 
burken med vatten. 

Ställ i rumstemperatur i en månad.

Fisken
2 hela gösar

Rensa och bena ur fiskarna. Lämna 
skinnet kvar.

Skär ut så tunna skivor som möjligt. 
Det är enklast att börja med svansen, 
och det måste inte vara fina bitar.

Salta lätt och håll fisken kall.

Dashi (buljong)
(finns även som färdigt pulver)

20 gram kombualger
20 gram bonitoflingor (torkad fisk)
1 liter vatten
1 kålrabbi

Skala kålrabbin och skär i mindre bitar.
Lägg algerna och kålrabbin i 8 dl 

vatten och värm upp till 80 grader i en 
kastrull. Går det långt över 80 grader 
blir det beskt. Ställ åt sidan.

Koka upp resterande vatten med 
bonitoflingor i en separat kastrull. 
Koka i tre minuter och häll sedan 
över i den andra kastrullen.

Låt alltsammans svalna och ställ 
sedan i kylen i cirka sex timmar.

Sila buljongen som nu är färdig 
att användas.

Spizy miso glace
1 msk soja
1 msk honung
2 msk neutral olja
2 msk vit eller röd misopasta
1 tsk srirachasås
1 pressad vitlöksklyfta
1 msk risvinäger
0,5 tsk sesamolja
1 msk farinsocker

Värm upp oljan och pressa i vitlök. 
Låt vitlöken blir något mjuk och blanda 
sedan i alla övriga ingredienser. 

Koka upp och låt sjuda i några 
minuter.

Smaka av och tillsätt eventuellt mer 
vätska för en mer flytande konsistens. 
Den ska inte vara trögflytande när den 
svalnat.

Yuzudressing
2 msk soja
2 msk färsk yuzusaft 
2 msk olivolja
2 msk vatten
salt
svartpeppar

Blanda sojasås, yuzujuice, olja, vatten, 
salt och svartpeppar.
Vispa ihop allt tills det är väl blandat.

När allt ovan är färdigt:
Ställ fyra djupa tallrikar i frysen en 
halvtimme före servering.

Skala och skär äpplena i små fina 
tärningar.

Häll upp dashin i botten av tallriken.
Fördela gösen i mitten av tallriken 

och fortsätt med äpple, sikrom, små 
bitar av citron.

Avsluta med små klickar misoglace 
i buljongen och/eller spritsa över hela 
fisken (använd klämflaska), yuzudres-
sing, dill, gräslök och generöst med 
flingsalt.

Crudo
Säger du crudo säger jag rå, fint, tunt skuren fisk, vackert 
upplägg och fräscha härliga smaker. En carpaccio på fisk helt 
enkelt och perfekt nu när vårsolen äntligen börjar titta fram. 

Se till att fisken är helt färsk, använd vass kniv och skiva så 
fint du kan.

Text, recept och foto: Staffan Lund

Crudo på gös 
med chili, citron, vitlök och tomat
Recept från tina.se

300 gram gösfilésvans
0,5 röd chilifrukt
1 klyfta vitlök 
1 tsk strösocker
1 msk fisksås
0,5 citron, saften
1 tomat (röd)
1 tomat (gul)
1 tomat (grön)
1 tomat (orange)
salt
korianderfrön

Skiva gösfilésvansen tunt och sprid ut 
på en tallrik.

Hacka chilin och vitlöken fint och 
lägg i en bunke. Tillsätt strösocker, 

fisksås samt pressad citron och blanda 
runt. Det ska bli som en dressing.

Skär robusta bitar av alla tomaterna 
och lägg i bunken med dressingen. 
Vänd försiktigt runt och fördela över 
gösen.

Salta över hela anrättningen och 
garnera med korianderblommor

Crudo på hälleflundra 
med granatäpple, salladslök, citron 
och olivolja
Grundrecept från tina.se

300 gram hälleflundrafilé
1 granatäpple
1 salladslök
1 tsk spiskummin
1 citron
cirka 0,5 tsk havssalt
3 msk olivolja

Dela citronen och pressa ur saften så 
det blir cirka 0,5 dl juice.

Skär av toppen och botten på 
granatäpple och skär några skåror 
i skalet. Bryt isär och blocka ut kärnor-
na och pressa äpplet igenom en nätsil. 
Spara kärnorna

Blanda granatäppeljuicen med 
spiskummin, lite salt och citronjuice. 
Rör om och ringla i 3 msk olivolja.

Skiva hälleflundran tunt och lägg 
upp på ett fat, strö över havssalt.

Fördela kärnorna på fisken tillsam-
mans med tunt skuren salladslök.

Ringla över dressingen och låt 
gärna stå 10-15 minuter att dra åt sig 
smakerna innan servering.
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VÄXTHUS 

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

ALLA SKA HA 
RÅD MED LITE 
SOMMARLYX.

Emilia 5,4 m2 (2 i lager) 
2580 € inkl direkt leverans! 

4 mm härdat glas med impregnerad stomme + automatisk lucka.

Emilia 8,2 m2 (1 på lager) 

3020 € inkl direkt leverans!

GLASVÄGGAR     GLASFASADER      GLASTAK     FÖNSTER      DÖRRAR      BALKONGRÄCKEN     INGLASNING   

Finns i längder 2 m, 4.1 m, 6.2 m, 8.3 m, 10.4 m & bredder 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 
3 m, 3.5 m, 4 m, 5 m, 6 m

Demo 
fi nns i 

butiken!

Demo 
fi nns på 
Emilia 
8,2 m2

Vi har många olika modeller av 

UTERUM
från sommar- till vinterrum

.

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

Förläng livslängden på ditt tak med målning.

Gratis besiktning och offert.
av professionella målare.

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

 

Målarkompaniet
Ring för offert och konsultation:  

0457 313 5157

Tak- och fasadmålningTak- och fasadmålning
även tegeltak

Våren närm
ar si

g!

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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Försäljning i Önningeby, tel. 329 555
wood@skogsindustrier.ax

Vardagar 8–17 • Välkommen!

Besök vår nya hemsida på www.skogsindustrier.ax

Bygg och snickra
med åländska trävaror!
Välkomna till oss i Önningeby!

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

BAHCO
Hylsnyckelsats SL25L  ¼” 

• 37 delar
• Korta & långa hylsor

NU 49,- (72,-)

BAHCO
Hylsnyckelsats S910  ¼” + ½”

• 91 delar

NU ENDAST! 135,- (185,-)

M12 FUEL Kompakt Borrskruvdragare
M12 FDD2-402X
• Endast 152 mm lång
• 13 mm chuck
• 2 st 12V 4Ah batterier+Laddare+Väska

KAMPANJPRIS!259,- (365,-) 

Halvmaskpaket Premium Plus Pack
• Mask av mjuk och hygienisk silikon
• Medföljer gasfilter, partikelfilter och förfilter

KAMPANJPRIS!70,- (95,-) KAMPANJPRIS!

TRAILERDELAR
I vår butik hittar 
du reservdelar till 
både båttrailer 
och släpvagn!

Gorilla Tejp 
och lim hittar 
ni hos oss!
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MARS
fredag 17
FILM 
VERA Filmfestival 2023
Kort- och dokumentärfilmfestival 
på Bio Savoy. Se program på 
Verafilmfestival.ax

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

lördag 18
FILM

VERA Filmfestival 2023
Kort- och dokumentärfilmfestival 
på Bio Savoy. Se program på 
Verafilmfestival.ax

KULTUR / WORKSHOP

Pyssel: workshop för vuxna
Pysselsugna vuxna välkomna 
att göra blommor av kaffefilter i 
Kulturhistoriska. Platsbokning tel 
25426 eller till info@museum.ax. Kl 14.

KROG / NÖJE / MUSIK

Show: Spirit Of The 90´s
Tolkningar av Spice Girls, Nirvana, 
E-Type, Roxette, Green Day, Foo 
Fighters, Robbie Williams och 
många fler på Alandica. Kl. 20.

Livemusik: Shorai Shorai på Park
Åländskt band. Kl. 22.

DANS / KROG / NÖJE

90´s party på Arken!
Dubbla dansgolv med Dj Larsis 
i nattklubben och Dj Kulas i 
festvåningen. Dessutom Fury 
nattklubben. Kl. 22.

söndag 19
FILM

VERA Filmfestival 2023
Kort- och dokumentärfilmfestival 
på Bio Savoy. Se program på 
Verafilmfestival.ax

BARN / UNGA / TEATER
Barnens söndag: Allsångsteater
Hurra, ett bi!
Ett sjungande, surrande äventyr 
i binas värld för barn 3-5 år med 
familj i stadsbiblioteket. Kl. 11-
11.40.

FÖRELÄSNING / GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Postvägen
Från drottning Kristinas stormakt till 
Eckeröbönder som fick sätta livet till. 
Museiguiden Geir Henriksen berättar 
i Kulturhistoriska kl. 14.

MUSIK
Konsert: Vårblås med Ålands 
blåsorkestrar och Mariehamns 

Ungdomsorkester
Grekisk folkmusik och uruppförande 
av åländska kompositioner i 
Alandica. Kl. 15.

måndag 20
KONST
Konstcirkel – Intryck – uttryck – 
avtryck Lär känna och förstå konsten, 
från Romantiken till Expressionismen, 
konstcirkel under ledning av Ted 
Chikasha. Anmälan: abfaland.ax. 
Måndagar kl. 18.30-20.30.

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

onsdag 22
GUIDNING
Lunchvandring runt Dalkarby träsk på 
Östersjöns dag! Annika Holmström 
från Ålands naturskola guidar. Start 
vid infoskylten om vattenskydd vid 
Vikingahallens parkering kl 12.

KONST
Vernissage: Bland Skedlurkar och 
Frydtemblor - illustrationer ur boken 
Giraffens Hjärta Är Ovanligt Stort
 Konstutställning med Amanda 
Chanfreaus originalillustrationer i 
stadsbiblioteket. Kl. 17-19.

FÖRELÄSNING
Föreläsningar och lansering av 
Östersjöfondens filmtävling på 
Östersjöns dag
En informativ kväll i Jomala bibliotek 
med Ann Nedergård från Ålands 
Vatten, Tony Cederberg från Husö 
biologiska station och Thomas 
Saurén från Östersjöfonden. Kl. 18.

torsdag 23
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2023 - 
“Fristad” I Mariehamns stadsbibliotek 
med bland andra Patrik Svensson, 
Annika Luther och Mårten Melin. Se 
Litteraturdagarna.ax.

FÖRELÄSNING
Seminarium: Nordens dag 2023 - 
Hållbar verksamhet 
Högskolan på Åland bjuder in till 

presentationer, studiebesök och 
dialoger om hållbar verksamhet. 
Digitalt eller vid Ålands gymnasium 
på Östra skolgatan 2. Läs mer på 
ha.ax/nordens-dag. Kl. 8.30-13.30.

BARN / UNGA / DANS
Dansshow: DunderSMÅ & DunderLITEN 
2023 En liten show för DunderSMÅ i 
Alandica och smakprov inför vårens 
stora DunderDans show. Kl. 18.

 fredag 24
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2023 
“Fristad” I Mariehamns stadsbibliotek 
med bland andra Patrik Svensson, 
Annika Luther och Mårten Melin. Se 
Litteraturdagarna.ax.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Kire 
Ljung på Park  Kl. 22.

lördag 25
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2023 - 
“Fristad” I Mariehamns stadsbibliotek 
med bland andra Patrik Svensson, 
Annika Luther och Mårten Melin. Se 
Litteraturdagarna.ax.

BARN / UNGA / MUSIK
Familjeföreställning: Pappa Kapsyl -
farlig barnmusik  Pappa Kapsyl gör 
musik, böcker och föreställningar om 
dinosaurier för barn i stadshuset. Kl. 
11 och kl. 14.

MUSIK
Konsert: Förklädd gud – vi vandrande 
själar Ålands Projektkör framför 
en konsert i två avdelningar med 
Stockholms symfoniorkester 
i Jomala kyrka. Solister: Sofie 
Asplund och Philip Björkqvist. 
Recitatör: Nicklas Lantz. Kl. 18.

TEATER

Teater: Grävskopan
Ett försvarstal till den manliga 

medelmåttan av Henning Mankell. 
I rollen: Jan-Erik Berglund, Lydia 
Eriksson på cello. I Alandicas 
teatersal kl. 19.

MUSIK
Konsert: Förklädd gud – vi vandrande 
själar Ålands Projektkör framför 
en konsert i två avdelningar med 
Stockholms symfoniorkester 
i Jomala kyrka. Solister: Sofie 
Asplund och Philip Björkqvist. 
Recitatör: Nicklas Lantz. Kl. 20.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Kire  
Ljung på Park Kl. 22.

söndag 26
KULTUR / LITTERATUR
Mariehamns litteraturdagar 2023 - 
“Fristad” I Mariehamns 
stadsbibliotek med bland andra 
Patrik Svensson, Annika Luther och 
Mårten Melin. Se Litteraturdagarna.
ax.

FÖRELÄSNING / GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Fängslande 
Kastelholm Hanna Leppälä bjuder 
på en tidsresa genom Kastelholms 
fängelsehistoria i Kulturhistoriska. 
Kl. 14.

MUSIK
Konsert: Förklädd gud - vi vandrande 
själar Ålands Projektkör framför 
en konsert i två avdelningar med 
Stockholms symfoniorkester 
i Jomala kyrka. Solister: Sofie 
Asplund och Philip Björkqvist. 
Recitatör: Nicklas Lantz. Kl. 15.

måndag 27
KONST
Konstcirkel – Intryck – uttryck 
– avtryck Lär känna och förstå 
konsten, från Romantiken till 
Expressionismen, konstcirkel under 
ledning av Ted Chikasha. Anmälan: 
abfaland.ax. Måndagar kl. 18.30-
20.30.

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).

TEATER

Teater: Grävskopan Ett försvarstal 
till den manliga medelmåttan av 
Henning Mankell. I rollen: Jan-Erik 
Berglund, Lydia Eriksson på cello. I 
Alandicas teatersal kl. 19.

torsdag 30
MUSIK

Konsert: Fiolfrossa Cecilia Zilliacus 
musicerar med sina elever från 
Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm i Saltviks kyrka. Kl. 
19.30.

fredag 31
MUSIK

Konsert: Fiolfrossa
Cecilia Zilliacus musicerar med sina 
elever från Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm i St Görans kyrka. Kl. 12.

TEATER

Teater: Grävskopan
Ett försvarstal till den manliga 
medelmåttan av Henning Mankell. 
I rollen: Jan-Erik Berglund, Lydia 
Eriksson på cello. I Alandicas 
teatersal kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Livemusik: Yellow spaces - Rockig 
Blues på Park Åländskt band. Kl. 22.

APRIL
lördag 1
MARKNAD / LOPPIS

Påskmarknad i Mariehamn
Traditionell marknad på torget kl. 
10-16.

TEATER

Teater: Grävskopan
Ett försvarstal till den manliga 
medelmåttan av Henning Mankell. 
I rollen: Jan-Erik Berglund, Lydia 
Eriksson på cello. I Alandicas 
teatersal kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Livemusik: Yellow spaces - Rockig 
Blues på Park Åländskt band. Kl. 22.

söndag 2
FÖRELÄSNING / GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Stenåldern
Museiguiden Geir Henriksen berättar 
om stenåldern i Europa och på 
Åland på Kulturhistoriska. Kl. 14.

TEATER

Teater: Grävskopan
Ett försvarstal till den manliga 
medelmåttan av Henning Mankell. 
I rollen: Jan-Erik Berglund, Lydia 
Eriksson på cello. I Alandicas 
teatersal kl. 14.

 

... en av arrangörerna 
för evenemanget TEDx-
Mariehamn. Evene-
manget går av stapeln 
den 2 april på Alandica 
och är en eftermiddag 
full av inspiration. TEDx 
innebär att det är en 
lokal avknoppning av 
det så kallade ”TED 
talks” – ursprungligen 
en tvärvetenskapliga 
konferens. 

Vad är TEDxMariehamn? 
– TEDxMariehamn är ett in-
formations- och inspirations-
evenemang där vi har bjudit 
in sex helt olika talare som 
berättar om sina idéer som är 
värda att sprida, ideas worth 
spreading på engelska. Talen 
filmas och publiceras sedan 
på YouTube.

Hur går förberedelserna, och 
hur ser intresset ut?
– Förberedelserna inför in-
spelningen går bra. Vi räknar 
med stort intresse då det bara 
finns 100 platser.
Vad kan man förvänta sig?
– Som besökare kan du för-
vänta dig att lära dig nya sa-
ker, bli inspirerad och kanske 
även provocerad av något i ta-
larnas innehåll. Alla känslor är 
välkomna!
Vad ser du själv mest fram 
emot?
– Det är alltid väldigt spän-
nande när ett evenemang når 

kulmen, när besökarna kom-
mer och allt sätts i gång. Jag ser 
mycket fram emot att få lyssna 
till talarnas olika ämnen.
Vad har ni för talare i år? Hur 
väljer ni talare? 
– I år har vi sex olika talare 
som kommer prata inom te-
mat passion. Vi försöker hitta 
talare som har olika bakgrund 
så vi får en härlig mix men 
som ändå delar något gemen-
samt.
Hur ofta händer TEDxMarie-
hamn, och hur ser framtiden 
ut?
– Det här är andra gången vi 
arrangerar TEDxMariehamn, 
första gången var hösten 2021. 
Framtiden får utvisa om vi fort-
sätter arrangera och om vi får 
licens från varumärkesinneha-
varen TED att få göra det igen.
I övrigt har temat på detta 
nummer varit ”vårtid och 
motion”. Vad är ditt eget bäs-
ta tips för en hälsosammare 
vardag? 
– Jag tycker det är viktigt att 
försöka jobba normal arbets-
tid och inte jobba övertid. Det 
finns alltid mer jobb att göra 
än timmarna räcker till oav-
sett hur mycket man försöker. 
Det är bara att acceptera!

Text: Alexandra Gäddnäs

Evenemangen fortsätter på nästa uppslag

VARJE VARDAG
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården
Måndag-fredag 9-15 (lunch 
11.30-12.30).

Joel Bergman är en av arrangörerna 
till Ålands andra Ted-talk, en inspi-
rationsföreläsning som kommer fin-
nas både fysiskt och digitalt. 
 Foto: Daniel Eriksson

EvenemangEvenemangFler evenemang på www.aland.com
Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion 

genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com



De senaste uppdateringarna 
hittar du på 
aland.com
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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 

LISZT
BEETHOVEN

NORMAN
CHOPIN

GRIEG
WELLS

R I R  E V E N T  P R E S E N T E R A R

MARIEHAMN Alandica   
LÖRDAG 15 APRIL• KL 19:00
Bokas via www.alandica.ax & vidflygel.se

ny cd:
songs Without

Words

GALLERI EHNS
Styrmansgatan 1, Mariehamn. 
Vardagar 10-17. Lördagar 10-14.

3 mars-29 april – Mixade målningar, ny konst 
av Bo Torgé.

GALLERIET
Torggatan 15, Mariehamn. 
Måndag-fredag 11-17. Lördag 11-16.

8 mars–1 april – Svampar, tickor och lavar – 
fotografier av Taina Dalberg.

GALLERI SKARPANS
Kvarnbo-Kyrkvägen 48, Saltvik. 
Skärtorsdag 6 april kl 17-19 
Påskafton, lördag 8 april kl 12.30-19 
Påskdagen söndag 9 april kl 12.30-19 
Måndag 10 april kl 12-18

6-10 april – Pop up For Ever Art, samtidskonst 
och live-tatuering.

MARIEHAMNSMUSEET
Ålandsvägen 42 
Öppet lördagar 14-16

Mariehamnsmuseets montrar visar en miniatyr 
av Mariehamn så som staden såg ut för 100 år 
sedan. Just nu visas även en specialutställning 
om redaktören och tecknaren Pelle Kevin. 

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

2-18 mars – The Glass Room, en utställning 
om att hantera desinformation.

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

14 april-13 maj – Mellan hägg och syren, 
konstutställning med Lin Simons.

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

10 oktober-30 april – Ålands konstmuseums 
basutställning med skulpturpark och 
konstnären Nils Byman.

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 mångkultu-
rella samhälle.

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

25 mars-30 april – På jakt efter föremålens 
hemligheter, minnesvärda föremål.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV
Sytrandgatan 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
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.

måndag 3
KONST
Konstcirkel – Intryck –  
uttryck– avtryck 
Lär känna och förstå 
konsten under ledning av 
Ted Chikasha. Anmälan: 
abfaland.ax. Måndagar kl. 
18.30-20.30.

fredag 7
BARN / UNGA / KULTUR
Påsköppet på Kastelholms 
slott! 
Familjeanpassade aktiviteter: 
skattjakt, nålbindning, 
guidad tur, ringkastning, 
prova kläder, bildbingo. Kl. 
10-16.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadur  Peter Winter 
Nordlund på Park Kl. 22.

lördag 8
MARKNAD / LOPPIS

Påskmarknad i Mariehamn
Traditionell marknad på 
torget kl. 10-16.

BARN / UNGA / KULTUR

Påskpyssel i Kulturhistoriska
Passar barn i åldern 6-12 år. 
Drop-in kl. 11-16.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadur Peter Winter 
Nordlund på Park Kl. 22

.söndag 9
GUIDNING 
Temaguidning: Katolska Åland 
– Hur Åland blev kristet och 
svenskt Hanna Leppälä 
berättar om tiden då Åland 
blev en del av den västra 
kyrkan – och världen. I 
Kulturhistoriska kl. 14.

tisdag 11
BARN / UNGA / LITTERATUR
Bebisbibban på stads-
biblioteket Sagomys för 
föräldrar med barn 0-2 år 
i sagorummet, sen lek för 
barnen. Kl. 10-11 (ca 1-2 
år) och 14-15 (ca 4-11 
månader).

torsdag 13
KONST
Vernissage: Mellan hägg och 
syren En konstutställning 
av Lin Simons med 
Mixed media collage 
och oljemålningar i 
stadsbiblioteket. Kl. 18-20.

KROG / NÖJE / MUSIK
Livemusik: Jazzgruppen 
Langitude Quintet på Park
Svängiga jazzklassiker och 
latinjazz toppade med Horace 
Silvers grooviga låtar från 
60-talet på Park. Kl. 19-22.

fredag 14
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med
Roger Lander på Park Kl. 22.

lördag 15
FÖRELÄSNING
Föreläsningsserie: 
Herrgårdsliv I -  
Med adelns rätt
Den tredelade 
föreläsningsserien 
Herrgårdsliv berättar om livet 
på åländska herrgårdar under 
olika epoker. Museiguide 
Hanna Leppälä berättar om 
åländskt herrgårdsliv fram till 
1700-talet i Kulturhistoriska. 
Kl. 14.

MUSIK
Konsert: Robert Wells –  
Vid flygeln
En exklusiv helkväll i 
Alandica med en pianist av 
världsklass. Kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med 
Roger Lander på Park
Kl. 22.

söndag 16
GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Ålands historia 
genom föremål
Geir Henriksen ger en 
annorlunda guidning genom 
Ålands historia med djupare 
inblick i några olika föremål i 
Kulturhistoriska. Kl. 14. 

MUSIK
Konsert: Close Enough 
Egensinniga tillsammans
Åländska a cappella gruppen 
Close Enough. Kl. 18.
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NYHET!
Sopning av parkeringar 

och bilgarage med 
sug- och sopmaskin 

FASTIGHETS-

SERVICE

Våra övriga tjänster:
• Fastighetsservice

• Häckklippning
• Lövupptagning

• Städning
• Översyn och service av 

sommarstugor
• Övrigt underhåll & service m.m.
Ta kontakt med Kompaniet för offert och mera

information, telefon 0400 721 135,
e-post: kompaniet.ab@hotmail.com

Kom ihåg att även privatpersoner kan dra av dessa 
kostnader i deklarationen (hushållsavdraget).

ERIKSSON’S FASTIGHETSSERVICE

Lördag den 22 april 2023, kl 18:00 Mariehamn - Alandica
Peter Jezewski

www.bebopaluba.com

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

Gäller så långt lagret räcker, dock senast 30.4.

SKRUVDRAGARE
PÅ KÖPET!
vid köp av 
• TIGERSÅG JR001GZ
• BORRHAMMARE HR003GZ
• CRYCKERTPISTOL FN001GZ
• CIRKELSÅG HS004GZ

Skruvdragare
DF002GZ

299,- (399,-)

Borrskruvdragare
40V • DF002GD201

179,-
Dammsugare
40V • CL001GZ05

279,- 
Tigersåg
40V • JR001GZ

359,- 
Borrhammare
40V • HR003GZ

449,- 
Cirkelsåg 
40V • 190MM
HS004GZ

499,- 
Dyckertpistol 
40V • FN001GZ

Innehåller 
2 st 2,5AH 
batterier

Laddare och 
batteri 2,0AH 

på köpet!

Gör jobbet lättare!
Makita XGT® 40 V – sladdlöst svar på höga krav. XGT® är ett 
nytt 40-voltssystem med egna verktyg, batterier och laddare. 

Strandgatan 21, tel. 14 730

mattor, 
kuddar och jackor samt

borddukar!
kuddar och jackor samt

borddukar!borddukar!

Vi tvättar

hyr ut



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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