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Dags att sätta
trädgården på paus

”Då svarar jag tveklöst 
kombinationen köket/ 

vardagsrummet som sitter 
ihop hemma hos oss.  

Där finns såväl spisen som 
tv:n, de två viktigaste fritids-

instrumenten i min värld.  
Jag älskar nämligen att 

laga mat, och om möjligt, 
älskar jag att följa diverse 
idrottshändelser via tv och 

streamar på nätet ännu mer.”
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hemma och varför?
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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

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.

Unna dig 
nya gardiner ! 
Med dina mått och önskemål syr vi 
dina gardiner av hög kvalitet!

-20%
22.10–6.11

TORGGATAN 9/HÖRNET EKONOMIEGATAN, TEL. +358 18 12 787 
www.syrrans.ax

INSPIRATION & GLÄDJE TILL HEMMETS ALLA RUM

NYHET!
Sopning av parkeringar 

och bilgarage med 
sug- och sopmaskin 

FASTIGHETS-

SERVICE

Våra övriga tjänster:
• Fastighetsservice

• Häckklippning
• Lövupptagning

• Städning
• Snöröjning

• 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
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Den här tiden på året pågår livet mer inne än 

ute. Långsamt, långsamt smyger sig hösten 

och mörkret på. Vi boar in oss. Kryper upp 

i soffan, tar fram filtar, dricker te. Tänder 

ljus när vi äter middag. Tar fram yllesock-

orna.

Det är lite som att se sitt hem i ett helt 

nytt ljus. Allt det där som får bli som det 

blir under sommaren – när livet mestadels 

pågår utomhus och ingen bryr sig om att 

det är dammråttor i hörnen och klädhögar i 

hallen – blir med ens något man inte längre 

kan ignorera. Det är inte särskilt trevligt att 

äta mysig fredagsmiddag i köket om hela 

huset är uppochnervänt. Man kan liksom 

inte blunda för kaoset eller fly någon an-

nanstans.

Samtidigt börjar det klia i fingrarna. Är det 

inte dags att göra något åt de där tape-

terna som katten klöste sönder för 

fem år sen? Kanske läge att byta 

ut mattorna i badrummet. Rensa 

i garderoben. Få (lite bättre) 

ordning i kökslådorna. Inga jät-

tegrejer, något att pyssla med 

bara. Något konkret att tänka 

på och planera för när man 

behöver koppla bort jobbet 

en stund.

Det är ju alltid så 

roligt att se resultatet 

sen. Att få känna sig 

lite duktig och tillfreds 

med sig själv – även 

om inga stordåd skett. 

Soffan, eller vad man nu 

längtar till under mörka 

höstkvällar, smakar så 

mycket bättre om man haft 

lite arbetsläger först.

I skrivande stund arbetar jag 

fortfarande i trädgården. Jag 

har planterat nya växter och 

byggt en stenmur. Och jag 

är långt ifrån klar med 

mina projekt (blir man 

det någonsin?), jag 

skulle kunna plan-

tera i all oändlighet, 

känns det som.

Men snart är det 

nog dags att sätta 

trädgården på paus 

några månader 

och gå in. Lite trist 

eftersom jag trivs 

bäst ute. Men hur 

skulle gardero-

berna annars bli 

rensade?

Sandra Widing

“Är det inte dags att göra 
något åt de där tapeterna 
som katten klöste sönder för 
fem år sen? Kanske läge att 
byta ut mattorna i badrum-
met. Rensa i garderoben.  
Få (lite bättre) ordning i 
kökslådorna. Inga jättegrejer, 
något att pyssla med bara. 
Något konkret att tänka på 

och planera för när man 
behöver koppla bort 
jobbet en stund.”
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FORD GARANTI 
år eller
100 000 km

FORD GARANTI
år eller
100 000 km

Västra utfarten, tel. *5252 www.motorcompany.ax
 Bilförsäljning: vard. 9–17, lörd. 11–14. 

Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311

www.motorcompany.ax
 Bilförsäljning: vard. 9–17, lörd. 11–14. 

Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311

– för tu� are förhållanden!

Smart. E� ektiv. Kapabel.
Transit Trail har designats specifi kt för tu� a körmiljöer och får bättre grepp med en mekanisk di� erentialbroms, mLSD, 
tillsammans med framhjulsdri� , och Transit Trail går också att få med intelligent fyrhjulsdri�  för mer utmanade vägunderlag.

Den intelligenta tekniken för fyrhjulsdri�  kompletteras också med två extra körlägen, för att ge bättre prestanda och stärka 
förarens självförtroende i olika körsituationer. Fyrhjulsdri� en kan vid behov låsas till att fördela vridmomentet jämnt mellan 
fram- och bakaxlarna på väglag med extremt dåligt grepp.

Pris från 49.698  €

Välkommen  och provkör!

Smart. E� ektiv. Kapabel.
Transit Trail har designats specifi kt för tu� a körmiljöer och får bättre grepp med en mekanisk di� erentialbroms, mLSD, 
tillsammans med framhjulsdri� , och Transit Trail går också att få med intelligent fyrhjulsdri�  för mer utmanade vägunderlag.tillsammans med framhjulsdri� , och Transit Trail går också att få med intelligent fyrhjulsdri�  för mer utmanade vägunderlag.

FORD GARANTI 
år eller
100 000 km

– för tu� are förhållanden!– för tu� are förhållanden!
FORD TRANSIT TRAIL 
AWD

  
              

JM Produkt Ab  I  Brinkvägen 12, Jomala, tel. 32 454  I  www.fjader.ax
Öppet: Vard. 8–17, lörd. 9–14

Marksten       Murar       Takrenovering      Dränering      Byggmaterial

 

Vinylgolv med stenkomposit 
och foamunderlag. 

Slitageklass 34

24,90/m2

Vinyl- och laminatgolv 
som lagervara

Pris från

11,90/m2

Vinylgolv av 
högsta 

kvalitet till 
ett oslagbart 

pris!

Torsdag 18–20
Fredag 14–16
Övriga tider enligt 
överenskommelse
VÄLKOMMEN!

Elda med ved
– det naturliga alternativet

Kalmarnäsv. 212, 22140 Mariehamn
Tel. 0457 361 3977 • gm.mureri@aland.net

Bild: Tulikivi Oyj

TU 1450/1 KALLA DUO 1800

Fler spismodeller på www.tulikivi.com

LAKO GRAFIA 18

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

För närmare information kontakta oss!

– sedan 1966 –

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

EAB PORTAR FÖR ALLA BEHOV

VÄLKOMMEN TILL GODBY!

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

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

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

B o s c h  F l e x i C l i c k
F L E R A  L Ö S N I N G A R 

–  1  V E R K T Y G

Den mest mångsidiga borrskruvdragaren med borstlös motor och 
FlexiClick tillbehörssystem i 12 V-kategorin. Mycket kompakt och kraft-
full, med 35 Nm och 1 750 v/min, Flexiclick: 8 olika kombinationer.

G S R  1 2 V-3 5  F C
med 2 st 3Ah batterier

& laddare

3 2 9 0 0

S o m  s o l o m a s k i n
(utan batteri 
& laddare)

2 1 9 0 0

Wo r k l i g h t  R o p e

N Y H E T !
En fl exibel LED-belysning med kraftfullt
vitt ljus för tillfällig arbetsbelysning. 
Perfekt som allmänbelysning för bygg-
arbetsplatser, ställningar, korridorer och
trapphus. Ger ett jämnt skuggfritt ljus. 
Med  hjälp av olika längder och förinstalle-
rade  kopplingar kan slingan förlängas upp
till 50 meter.  Snabbt och enkelt att installera.
IP54 – Klassning.

N ä t a d a p t e r  1 , 5  m  1 2 4 0

L e d s l i n g a
3/10/20 m ........ från 3 5 4 0

1 0 - p a c k  fä s t c l i p s ... 5 9 0

Flexibla huslösningar

MED OCH FÖR KUNDEN

GarageEgnahemshus Fritidshus

elementbyggen.ax  018 23 491 elementbyggen@aland.net

Vi bygger som du vill ha det. Välj om du enbart vill beställa 
stommen till huselementen eller om du vill att vi tar hand 
om allt från ritning till infl yttningsklart hus. Välkommen att 
ta kontakt så tar vi fram den bästa lösning för dig!
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VI BYGGER OCH RENOVERAR ALLT 
INOM BYGG – även enligt dina egna ritningar

www.kuusamotimmerhus.fi 

TIMMERHUS NUUNA 129T

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!

Bo bekvämt i ett timmerhus. Ett fl ertal studier har slagit fast att timmer-
hus är alllergivänliga tack vare den fantastiska luften inomhus.

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

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343

runar.jansson@aland.net

Hur har du det?
Samtalsstöd

online

Boka samtalsstöd online.
Vi trä� as via skärm 5-6 gånger

kostnadsfritt, anonymt och kon� dentiellt.

Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av 
svåra situationer i livet. Vi de� nierar inte vad en kris är. När du 

behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

Tidsbokning må–to kl. 9–15

044 979 2439

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

• Styrketräna i vårt gym
• Testa våra konditionsmaskiner

• Instruktörsledda gruppträningspass
• Virtuella gruppträningspass 

• 20% rabatt på 10 ggr solariebiljetter
• 15–10% på kosttillskott i vår butik

Se schemat och specialpriser på www.avancia.ax

 

PERSONLIG TRÄNING

-10%
rabatt

på alla våra
PT-paket!

Stort lotteri
med huvudvinst 

100,- 
samt mycket annat. 

Även separat PT lotteri.

 Testa en av mark-
nadens bästa vågar!

Inbodyvägning 15,-  
(norm.pris 30,-)

Boka tid, tel. 15 215

 ERBJUDANDE PÅ
TRÄNINGSKORT

Terminskort 6, 12 el. 24 mån. 
15% eller 10% rabatt 

 Pris ex. från 37,40/mån. 
Medemskort 25,- (norm. 50,-)

Program och erbjudanden lördag 30 oktober:

ÖPPET HUS
 Lördag 30 oktober kl. 10–14

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

-20%
hela sortimentet

Gäller t.o.m. 2 november

För avkopplande 
stunder och naturligt 
välbe� nnande.

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

BORRSKRUVDRAGARE
DF002GZ 40V

169,- (209,-)
utan batteri och laddare

MUTTERDRAGARE
TW004GZ 40V

279,- (329,-)
utan batteri och laddare

SLAGSKRUVDRAGARE
TD001GZ 40V

279,- (319,-)
utan batteri och laddare

VINKELSLIP
GA005GZ 40V

239,- (279,-)
utan batteri och laddare

Inklusive sågbord, 
värde 189,-   

KAP OCH GERSÅG
LS002GZ01 40V   

799,- (995,-)

KÖP 2 STYCKEN 40V 
MASKINER OCH FÅ ETT 
POWERPACK PÅ KÖPET! 
värde 329,- CIRKELSÅG

RS001GZ 40V

339,- (399,-)
utan batteri och laddare

Gäller så långt lagret räcker.
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På bland annat BoBil hittar du denna lilla räddare i nöden. När jag 

för några månader sedan blev med motorfordon skickade mina för-

äldrar med denna lilla gåva. En alldeles perfekt gåva så här i efter-

hand! En liten, smidig och effektiv defibrillator för bilen. Inte nog 

med att den räddat stressiga morgnar när handskfacket tydligen 

stått öppen – det gör att alla vill vara din bästa vän på parkeringen 

när de lyckats med liknande fadäser! Hett presenttips till den som 

gillar ett smidigt billiv.

7 just nu med Alexandra Gäddnäs

DRYCK

BLOSSA GLÖGG

Jag har suttit och suktat över menyn och mina bekantas Instagrambilder 

flera år i rad nu. ÅSS Paviljongen bidrar med en frisk fläkt på den åländska 

restaurangscenen genom att ge sig an diverse teman under lågsäsong-

en – det ena vitt skilt från det andra. Oktober ut serveras ett ”japanskt bi-

strokoncept” som nästan får mig att boka tåg hem direkt. Kan jag uttala mig 

om det är gott? Absolut inte. Men ni som faktiskt kan ta reda på det tycker 

jag ska ge er ut och stötta nytänkande inom branschen!

VÄLKOMNA POST- 
COVID-VERKLIGHETEN MED  
JAPANSKA INFLUENSER

MAT

”Vackra värld, 
var är du” av 
Sally Rooney

Fo
to

: P
re
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bi

ld

Höststormar och korta dagar. Årets upplaga av Blossas starkvinsglögg tar med  
oss på en tur till södra Europa. Inspirerat av den spanska staden Valencias apelsin-
odlingar erbjuds en apelsinbaserad glögg med citron- och pomeransskal. Här har 
vi en glögg med stor potential – inte bara i glöggmuggen. Vad sägs om att servera 
lillajulsmiddagen med en twist – med en glöggsorbet till efterrätt? Alternativt med 
en liten hemlagad tryffel, smaksatt med Blossa?

Sally Rooney har sedan 2017 både 

trollbundit och upprört läsare. Den 

irländska författaren blev oerhört hyl-

lad för sin debutroman ”Samtal med 

vänner” och nyss släpptes hennes 

tredje roman – ”Vackra värld, var är 

du”. Denna bok är snäppet tjockare än 

de tidigare två och vi träffar vännerna 

Eileen och Alice. De befinner sig på 

två ganska olika platser i bådas snart 

trettioåriga liv och genom mejl, resor, 

missförstånd och politiska resone-

mang får läsaren följa med en sväng.

Starthjälp

I min garderob har den årliga rockaden precis ägt rum. Sommarklänningar, 

skira skjortor och shorts har fått flytta bakåt – och en salig blandning tjocka 

långärmade tröjor bor på första parkett. Här finns allt från den fantastiska 

ylletröjan jag fått ärva av mammas kompis Ann-Marie till den allt för dyra 

kashmirtröjan jag köpte för att belöna mig själv med när jag tog körkort. En 

gemensam nämnare är att tröjorna sällan gillar tvättmaskin – och att något 

mer än handtvätt och vädring behövs för att fräscha upp dem varje säsong. För 

min del har det blivit ett varv med noppbort-

tagaren! Tröjor, byxor, behåar och 

jackor, ja allting blir lite gladare! 

Denna stilrena pjäs hittar  

du på ZicZac – och en  

simplare variant finns på 

Clas Ohlson.

NOPPBORTTAGARE

PRYLAR
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Foto: Pressbild

Foto: Pressbild

PRYLAR
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Skeppargården 
Nybonds – ett 
livstidsprojekt

Nej, det här är ingenting för oss. Eller jo! Kanske ändå.
Linda Granberg och Andreas Virtanen hade länge sökt 
ett äldre hus att renovera. Och de såg potentialen i 
skeppargården Nybonds i Tranvik.
    Sedan ett drygt år tillbaka är huset deras hem,  
och renoveringen ett livsprojekt.

Fortsättning på nästa uppslagText: Sandra Widing    Foto: Robert Jansson
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Höstens
nyheter!
Brunt, beige och guldigt

gul. Spana in höstens
nyheter från

Em home.

JACK  Snurrfåtölj & fotpall
B 59 cm, D 79 cm, H 110 cm.
Finns i flera utföranden. 1.999,-

FAIRFAX  Matbord 1.559,-  Stol, pris från 99,-

ESTELLE SOFFA 
3-sits soffa
1.899,-
FINNS I LAGER!

SKYE Soffbord

KINGSTON  Hörnsoffa
999,-

NEW YORK 3-sits lädersoffa 3.069,-

PORTLAND Fåtölj. FINNS I LAGER!

FINNS I LAGER!

Vi fyller på med nyheter
i butiken varje dag! EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940

Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se

PRESTON & CROMER  
Matgrupp. Matbord 
160x95 cm, H 75 cm 
inkl. 4 Cromer stolar i 
grön eller grå manchester.
1.197,-

299,-   Ord. pris 349,-
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ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE.  

GÄLLER ENDAST DIREKTBOKNING MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/ VECKA. 

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

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

 Kista

Arlanda

Stockholm

City

Skavsta

VARD. 09–17, LÖRD 10–14

VARMLUFTSUGN COP720W  (895,-)
SteamBake, pyrolysrengöring och stektermometer 

INDUKTIONSHÄLL HOI650 (689,-)

PAKETPRIS 1.290,-

VARMLUFTSUGN COP826W/X  (920,-)
SmartKitchen, SteamBake, pyrolysrengöring

INDUKTIONSHÄLL HOI650 (629,-)

PAKETPRIS 1.320,-

VARMLUFTSUGN EOP600W 
med pyrolysrengöring (835,-)

KERAMISK HÄLL HOC650F (525,-)

PAKETPRIS 995,-

VARMLUFTSUGN COB100W (549,-)

INDUKTIONSHÄLL HOI622S (495,-)

PAKETPRIS 685,-

VARMLUFTSUGN COB400W/X 
med stektermometer  (716,-)

INDUKTIONSHÄLL HOI630  (595,-)

PAKETPRIS 890,-

VARMLUFTSUGN COP720W

Paketkampanj! Ugn + häll

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

Vi har arbetskläder för 
alla yrkesområden!

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

Välkomna in önskar 
Susanne, Jeanette

och Robin!

DE TUFFASTE
ARBETSKLÄDERNA
PÅ MARKNADEN



 11 

LivstidsprojektJust nu 8 / 2021

D       
et är så stort och luftigt, man 

känner sig aldrig instängd, 

säger Linda Granberg när hon 

visar runt i den 480 kvadrat-

meter stora skeppargården.

Hon är hemma med dottern Saga, 

som ligger ute i vagnen och sover. 

Runt fötterna springer hundarna Milo 

och Gusse, lyckliga över ett besök. 

Sambon Andreas Virtanen är på jobb 

och sonen Liam på dagis. Ute lyser 

höstsolen och de gamla lönnarna 

med sina guldgula löv skapar 

mäktiga konstverk utanför 

fönstren.

Familjen förälskade 

sig i huset för snart två 

år sedan. De bodde i ett 

1980-talshus i Gölby, 

Jomala – ”bredvid 90-vä-

gen” – men ville ha något större, 

gärna något gammalt. Linda Gran-

berg har alltid drömt om den där 

Bullerby-känslan.

Nybonds hade legat ute till försälj-

ning i ett år när familjen gick på en vis-

ning. Andreas Virtanen var genast på.

– Jag sade nej. Det var jättemycket 

grejer överallt och jag såg inte förbi dem 

riktigt, säger Linda Granberg.

– Men vi gick på en visning till och 

sedan gick det ganska snabbt.

Varför ville ni ha ett stort gammalt 

hus?

– Det är känslan i huset, det är så le-

vande. Trösklarna är nedgångna av 

fötter som sprungit här. Allt är byggt 

fil i fil, från varje rum kan man gå in i 

nästa.

När renoveringen är klar ser familjen 

framför sig öppna dörrar till alla rum 

där barnen kan springa runt och leka 

och busa.

Nytt badrum med dusch
Familjen vistas än så länge bara i delar 

av huset. Köket renoverade de innan de 

flyttade in, liksom sonen Liams rum. 

Även hallen är ny. Att bygga om ett av 

sovrummen till badrum hade också hög 

prioritet eftersom duschutrymmet tidi-

gare fanns i källaren. I anslutning till 

köket och föräldrarnas sovrum finns ett 

bibliotek där familjen har en tv.

– Tanken är att bygga en trappa upp 

till vinden från biblioteket, så att vi 

får en trappa mitt i huset. Nu 

går den upp från farstun.

Det största rummet på 

nedervåningen, salen, an-

vänds ibland. Men just nu 

fungerar det som förvaring 

och byggarbetsplats. Här 

finns en del av alla de möbler 

som följde med när familjen köpte 

huset – allt lösöre ingick i försälj-

ningen – men också arbetsbänkar. 

På golvet ligger ekplankor som Andreas 

Virtanen ska bygga ett rejält långbord 

av. Knappast någon pjäs man flyttar på 

så lätt.

– Vi måste såpskura golven innan 

bordet byggs.

Golvet i salen, liksom i farstun, bib-

lioteket, föräldrarnas sovrum och i det 

så kallade sommarköket är för övrigt 

originalgolv. Men i sovrummet och i bib-

lioteket är golven lackade.

I salen finns också en fungerande 

spis som ska rustas upp.

– Vi värmer upp det här rummet 

med den spisen.

Familjen har redan tillbringat en jul 

i salen – och här ska alla jular framöver 

också firas.

Fortsättning på nästa sida

Köket är helt nytt och byggdes om innan familjen flyttade in. Pärlsponten i köket är målad med linoljefärg. Köksinredningen kommer från Ikea. Golvet är slipat och behandlat med hårdvaxolja.

Ett rejält badrum med duschkabin stod högt på önskelistan. Skönt med golvvärme, tycker bassethunden Gusse. Än återstår en 
del arbete med bland annat lister innan badrummet är helt klart. Familjen har köpt många möbler på Ålands köp och sälj, bland 
annat skänken i badrummet.

Handfaten hittade famil-
jen på en sajt på nätet.

Andreas Virtanen ville ha en duschkabin – och här 
hittade familjen en som passade stilen perfekt.

Familjen föll direkt för 
Cortina-ugnarna från 
Smeg. Inte de billigaste 
pjäserna på marknaden, 
men de pryder sin plats.

Fläktkåpan har Andreas Virtanen byggt själv.  
Kronan kommer från lister som funnits i huset.

Milo vill 
också 

vara med 
på bild. 
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HÖSTFINT!

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

O
M

BU
D

O
M

BU
D

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

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

2- p a c k
g a r d i n l ä n g d e r
130x240 cm, 
fi nns även i grått

 2 9 9 0

K a p p a  45x250 cm 1 2 9 0

K u d d e  45x45 cm 1 0 9 9

St o l s d y n a  42x42 cm 7 9 0

P l ä d  1 2 9 0

Duschdraperi Badrumsmatta 60x90 cm, fl era färger

1 49 0
€

2 9 0
€

5 9 0
€

1 9 9 5
€

Livstidsprojekt

Salen fungerar just nu som byggarbetsplats och förvaringsutrymme. Den vinröda soffgruppen fanns i huset när familjen       flyttade in – och kommer att vara kvar. Familjen gillar tapeterna men eftersom de blekts av solen kommer man att tapetsera om.

Biblioteket fungerar även som tv-rum.

Fortsättning från föregående sida

”Vi har sagt att 
det får ta den tid 
det tar, det här är 
ett livstidsprojekt. 

Vi måste hinna 
leva också, och 
barnen ska inte 

känna att vi bara 
renoverar.”

Linda Granberg
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Fortsättning på nästa sida

Salen fungerar just nu som byggarbetsplats och förvaringsutrymme. Den vinröda soffgruppen fanns i huset när familjen       flyttade in – och kommer att vara kvar. Familjen gillar tapeterna men eftersom de blekts av solen kommer man att tapetsera om.

Någon gång i framtiden hoppas familjen kunna ta i bruk huvudentrén och farstun. Men just nu är där väldigt kallt efter-
som det bara finns enkla fönster och dörren är sned. Trappan som leder upp till vinden ska flyttas till biblioteket.

Liams sovrum har fått en uppfräschning. Hög- och lågsängen fanns redan i rummet när familjen flyttade in.

Skeppargården  
Nybonds

• Ligger i Tranvik, Sund.
• Byggdes av Erik Blom-
qvist, och färdigställdes 
1888-89. Huset är inspi-
rerat av skeppargårdarna 
i Vårdö. • Gården var i 

samma familjs ägo fram till 
1970-talet. Även efter det 
har ägare haft anknytning 

till gården.
• Huset är 480 kvadrat-

meter stort, fördelat på två 
våningar och källare.

• Här bor sedan sommaren 
2020 familjen Granberg-
Virtanen: mamma Linda, 
37, pappa Andreas, 31, 

barnen Liam, 5 och Saga, 
1,5 samt hundarna Milo, 11 

och Gusse, 8.
• Följ renoveringen på 
Instagram: skeppargar-

den_tranvik
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Vinden ska bli sovrum
Vinden är just nu en uppsamlingsplats 

för familjens och den tidigare ägarens 

grejer.

– Här är det flyttkaos, byggkaos, 

nya möbler, och tidigare ägarens kaos. 

Tanken är att blåsa ut allt här uppe.

– Sopstationen är öppen tisdagar 

och lördagar. Vi kommer varje tisdag 

och lördag med ett lass, säger Linda 

Granberg och skrattar.

Samtidigt är de försiktiga med vad 

de slänger, och går igenom allt före. Till 

exempel hittade de ritningarna till hu-

set i en låda med tidningar som skulle 

kastas.

Vinden, som till största delen är helt 

öppen, ska tids nog inhysa sovrum till 

hela familjen. Toalett och klädkam-

mare ska också få plats här. Och ett 

allrum, så att tv:n flyttas från biblio-

teket.

Någon direkt tidsplan för renove-

ringen finns inte. Andreas Virtanen gör 

det mesta själv.

– Jag säger hur jag vill ha det och 

Ante gör, säger Linda Granberg och 

skrattar.

– Han gillar att greja och fixa.

Hinner ni alls med något annat än 

att renovera?

– Jodå. Vi har sagt att det får ta den 

tid det tar, det här är ett livstidspro-

jekt. Vi måste hinna leva också, och 

barnen ska inte känna att vi bara 

renoverar.

Att bo i huset medan renoveringen 

pågår är också en fördel, menar hon. 

Då märker de under tiden hur de vill 

ha det, och vilka lösningar som kan 

funka.

Prislappen då? Var den landar är 

svårt att säga. Familjen köpte huset 

för 190.000 euro. Men eftersom de 

även hade ett hus plus annan mark 

att sälja har de ännu inte lyft hela 

lånet.

Fortsättning från föregående sida

Av de här ekplankorna ska Andreas Virtanen bygga ett långbord till salen. 

Huset värms huvudsakligen upp med de två kakelugnarna i biblioteket och i 
föräldrarnas sovrum. I badrummet finns även golvvärme. När det är riktigt kallt 
tas oljepannan i bruk.

Familjen har lagt ned mycket tid på att röja, både inne och ute. Men än åter-
står mycket arbete med huset från 1800-talets andra hälft.

I ena pigkammaren på vinden finns platsbyggda hög- och lågsängar från förr. Familjen kallar rummet för museet.

Den här ringsignalanläggningen användes förr av herrskapet för att kalla 
tjänstefolket till rätt rum. Det är oklart om den använts just på Nybonds.

Linda Granberg har hittat en hel del information om skeppargården i böcker.

Den 200 kvadratmeter stora vinden, som just nu är en uppsamlingsplats för diverse möbler och föremål, ska bland annat byggas om till sovrum.

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

Sporres Ekoisolering 
& Bygg Ab

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

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

Sänk dina uppvärmningskostnader!

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

  

25 år1996 2021

Vard 10–16.30

Strandgatan 2, tel. 13 289
(Mitt emot All-Tvätten)

Förnya din dator med 
att sätta ny SSD disk!

Det gör datorn mycket snabbare! 
Vi installerar även om Windows 
och sparar dina fi ler!

Pris från 155€ 

Välkommen in!

Vi har även rekonditionerade 
laptopar med bra prestanda 
och förmånliga priser!

Dator-
rensnings-

kampanj
49€

Mega Data är certifi erade i Landskapsregeringens miljöprogramgäller t.o.m. 5/11

OS-KÖK
Innehavare:  OVE SNÄLLSTRÖM
Bolstavägen 1, tel. 12950, fax 12940
Öppet:  månd–torsd 10–14
os-kok@aland.net

Skjutdörrar
OCH FÖRVARINGSSYSTEM

Välkommen in och se ut Din favorit samt  
hämta broschyr!

Kom in och gör en bra affär!

Fönsterglas
Termoglas
Plexiglas
Speglar

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

Visste du att en mus kan 
ta sig in i ett hål som bara 
är sex-sju centimeter i 
diameter? Alltså ungefär 
lika stort som en penna.
Men det finns sätt att 
hålla mössen borta.  
Det är i alla fall värt ett 
försök!
På hösten börjar mössen söka sig 

inomhus. Praktiskt, tycker mössen. 

Rena ohyran, tycker vi som får oön-

skade hyresgäster. När de väl flyttat 

in är det lättare sagt än gjort att få 

bort dem.

Mössen bygger gångar i husens 

isolering, och de gnager på det 

mesta. Riktigt farligt kan det bli om 

de gnager på en elledning och det 

blir kortslutning. I värsta fall kan det 

leda till en brand. Mössens urin och 

avföring kan även sprida smitta.

Så vad kan man göra för att und-

vika att de över huvud taget 

tar sig in i våra bostäder? 

Företaget Anticimex, 

som bekämpar skade-

djur, har en lista med 

åtgärder (se faktaruta).

Husmusen vanligast
I ett tomt hus är det vikti-

gaste att hålla rent från 

åtkomlig mat. Man kan 

också göra det svårt för 

mössen att ta sig in 

genom att täta hålig-

heter runt huset samt 

rensa bort bråte och 

växtlighet runt hu-

set som mössen kan 

klättra på eller använda 

som skydd.

I Finland är husmusen 

den vanligaste arten. 

Husmusens kropp är 7-9 

centimeter lång, svansen 

lika lång, och den väger 

runt 20 gram. Husmusen 

bor gärna i våra byggnader 

året runt. Musen bygger 

bon i väggar, på vindar 

och under golv. Men 

när det blir kallare, 

under perioden sep-

tember-februari, söker 

de sig inomhus.

Husmusen är allä-

tare, men om den få välja 

äter den helst frukt, frön, 

gryn, mjöl, spannmål och 

spannmålsprodukter.

Sandra Widing

Så håller du mössen borta

Husmusen är den vanligaste musarten i 
Finland. Kanske söt på bild, men ack 

så den kan ställa till med problem.
Foto: Istock

Livstidsprojekt

Åtgärder inomhus
• Håll rent i källaren och på vinden, ju mer bråte desto mer attraktiv boplats 
för mössen.
• Se till att mat inte ligger framme, använd förslutande förpackningar och töm 
skafferiet i sommarstugan.
• Lägg stearinljus i lådor, de utgör annars föda för mössen.
• Ställ madrasser och soffdynor på högkant i den kallställda sommarstugan.
• Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, är täta. Något som 
brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.
• Om man inte får bukt på problemen kan det krävas att man sätter ut klas-
siska slagfällor. Ett tips är att ladda fällan med något kladdigt som nougat eller 
choklad i stället för den klassiska ostbiten.

Åtgärder utomhus
• Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat bråte intill fasaden.
• Se till att gräset är kortklippt runt huset.
• Plantera inte buskar, klätterväxter och träd nära fasaden eftersom möss kan 
använda dem för att klättra upp och in i våra byggnader.
• Mata inte fåglar eftersom mössen lockas till resterna som hamnar under 
fågelbordet.
• Ställ sopbehållare och kompost en bit från huset med lock på.
• Täta synliga hål i husgrunden och sätt metallnät med en maskvidd på högst 

0,5 mm och trådtjockhet på minst 0,7 mm över ventiler.

Källa: Anticimex
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PEUGEOT PACK LOADED
Utrustningspaket till specialpris,

förmån upp till 1900 €

Riklig utrustning till skåpet:
Fanér på golv och väggar - LED belysning - Spårgummimatta  

LED extraljus integrerat i fronten

Peugeot Expert BlueHDi 145 M 34 637,67 € inkl. lev.kostn. 600 €, handpeng 5000 €, finansierad andel 
29 827,67 €, avtalstid 72 mån, ränta 0,95 %, mån-rat 299,26 €. Större sista rat 10 370 €. Verklig årsränta 
1,65 %. Kreditkostnader 1789,52 €, verkligt kreditpris 36 617,19 €. Finansieringen erbjuds av DNB Auto 
Finance Oy, Urho Kekkonens gata 7B, 00100 Helsingfors. Finansiering kräver godkänd kreditvärdighet 
samt finansierings- och kaskoförsäkring. CO2-utsläpp 189 g/km. Pack Loaded -utrustningspaket till Expert 
modellerna endast 490 €, Boxer modellerna endast 790 €. Kampanjen gäller nya kundorders och ett 
begränsat parti bilar t.o.m. 31.12.2021. Bilarna på bilden är extrautrustade. Garanti 5 år utan km-gräns, 
även i professionellt bruk.

Bilförsäljning: Pontus tel. 329 926, 
Alexander tel. 329 922, Farbod tel. 329 927 
Reservdelar: tel. 329 921
Verkstadsbokning: tel. 329 935

 GARANTI

ÅR
UTAN KM-GRÄNS

RÄNTA 0,95 % + KOSTNADER 

PACK LOADED FRÅN 490 €

Gäller fram till 03.11.2021 eller så länge lagret räcker.

Torggatan 12 22100 Mariehamn
Mån - Ons, Fre: 10 - 17, Tor: 10 - 18, Lör 11 - 15  •  multitronic.fi

UPPLEV ELEKTRONIKENS
VÄRLD

• Både kyler & värmer
• Energiklass: A
• Inbyggd timerfunktion
• Medföljer multi-funktions fjärrkontroll
• Styr via app

Deltaco Smart Home AC
249€
norm. 299€

• 90 minuter batteritid
• Smart HD skärm
• 190 AW sugkapacitet
• Auto-anpassat rengöringsläge

329€
• Multi-Mode trådlös anslutning
• Omedelbar växling mellan flera enheter
• Spillbeständig design
• Nordisk layout

RAPOO Tangentbord/Mus

• ViewSonic 23.8” • VA2418-SH • Full HD
• Eye-Care-teknik med blåljusfilter
• IPS • 75 hz

Prisvärt alternativ för
daglig användning

Kraftfull handdammsugare

Lenovo 13.3” ThinkBook Plus

2654854

99€
norm. 16990€

2490€

1238366 28221362586413

2529770 2613966

• 8 GB RAM • 256 GB SSD 
• Intel Core i5  • Dubbel skärm 
• Win 10 Pro • Wi-Fi 6 
• Full HD • IPS

• 16 GB RAM • 512 GB SSD 
• Intel Core i7 • Dubbel skärm 
• Win 10 Pro • Wi-Fi 6 
• Full HD • IPS 

799€ 899€
norm. 135990€ norm. 173890€

norm. 4190€ Dreame T30
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Kylan smyger sig på,  
det kan ske över en natt.
St1 Opti Premium är marknadens  
effektivaste eldningsolja.

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

Ring 19 241 och beställ marknadens 
effektivaste brännolja redan idag!

Beställ  
St1 Opti Premium  

redan idag och dela 
 upp din faktura i  

upp till 5 rater!

• mindre sot & beläggning i pannan 

• förbrukningen minskar med ca 5%

• effektivare förbränning och  
   mindre servicekostnader  

• nöjd kund garanti

Vi har prima åländska trävaror
till ditt projekt

Sågat • Hyvlat • Tryckimpregnerat 
Grundmålat • Pålar

Försäljning i Önningeby, tel. 018 - 329 555
Välkommen!

www.skogsindustrier.ax

Projekt på gång?
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T e l .  2 5  0 6 0  e n v i r o . a x

H Å L L B A R  F Ö R V A L T N I N G  A V  F A S T I G H E T E R

Skarpansv. 20, Mariehamn • Vard. 8–17  •  Tel. 12 990  •  www.wemarin.com  

Täckställning med presenning
– till alla motor- & segelbåtar, 4-8 meter

Pris
komplett 

från

 312,-

F 
ör Johanna Wickström har miljö och 

arkitektur alltid hängt ihop. Redan 

när hon var i sjuårsåldern bestämde 

hon sig för att hon ville bli arkitekt.

– Redan då var miljöfrågorna stora i mitt 

liv. Jag började fundera över hur man kan 

planera samhället skonsamt för naturen 

och på så sätt kom jag in på arkitektur.

Johanna Wickström har i sin arkitektur 

riktat in sig på att försöka rita byggnader 

med en hållbarhetsaspekt, och har ri-

tat många projekt i trä. 

– Det bästa är egentligen att inte bygga 

nytt alls, men om man ska bygga nytt är det 

bättre att bygga med trä än till exempel i 

betong. Och bättre att bygga med lokalpro-

ducerade halmelement eller hempcrete än 

att bygga med trä från Norrlands natursko-

gar. Det är en djungel att veta vad som är 

klokast. 

Flera alternativa material
För att ny- och ombyggen ska vara så håll-

bara som möjligt tycker Johanna Wickström 

att man ska undersöka fler typer av bygg-

nadsmaterial.

Med de flesta material finns både för- och 

nackdelar, och det finns mycket att ta i be-

aktande när man väljer. Ett material som 

Johanna Wickström gillar men som kräver 

specifika förutsättningar är så kallad ramad 

jord, ett sandstenslikannde material

– Jag brukade vara väldigt intresserad 

av ökenområden. Där är rammed earth ett 

mycket bättre material än trä, som kan an-

gripas av insekter och röta. Väggarna lagrar 

också värme, vilket gör att man på dagen får 

ett naturligt  nerkylt hus, och på natten ett 

naturligt uppvärmt hus. På så sätt slipper 

man air-condition, vilket skapar hälsopro-

blem. 

Materialet kan användas i vårt klimat på 

innerväggar, men isoleringsvärdet är inte så 

högt och är därför svårt att använda på en 

yttervägg. 

För stora byggnader i vår del av världen 

ser hon trä som ett bra alternativ. 

– Trä är ju en förnyelsebar naturprodukt, 

och trätekniken har gått framåt så pass 

mycket att man kan bygga stora hallar i de 

materialen. Med korslimmat trä kan man 

täcka mycket högre spännvidd än innan. 

Det känns dessutom trevligare med idrotts-

hallar i trä än i metall. Både akustiken, 

känslan och fuktnivåerna i byggnaden blir 

bättre. 

Trendigt att 
bygga i trä
Johanna Wickström kopplar 
samman miljö och arkitektur
För ett hållbart samhälle krävs många faktorer. En hållbar 
byggbransch är en fråga som kräver eftertanke från fler per-
spektiv. Den åländska arkitekten Johanna Wickström arbetar 
med att rita hus som är hållbara för människor och för planeten. 
    – För mig har naturen alltid varit det egentliga syftet med livet.

Just nu 8 / 2021Hållbar byggbransch



LACKAT 
& KLART
Allt från bilar till

köksluckor!

LACKCENTER
Fabriksgatan 4, tel. 13 560.

Vi gör de´
www.axrent.ax   I   info@axrent.ax

Renovera eller bygga nytt?

Hyr maskinerna
hos oss!

• Byggmaskiner • Ställning och stegar  
• Inhägnad  • Skylift, bom- och saxliftar  

• med mera

Maskinuthyrning

Trendigt med trä
I branschen har det på senare år blivit mer och mer 

trendigt att bygga i trä.

– Det har mycket att göra med miljö- och klimatfrå-

gan. Nu har man börjat gå över till trä, eftersom det är 

det konventionella miljövänliga alternativet. Det har 

gjort att efterfrågan på trä har blivit stor och priset har 

ökat enormt. Det i sig har också lett till att till exempel 

naturskog fälls och naturskog har ett mycket stort 

värde för den biologiska mångfalden men också som 

koldioxidsänka. Träet kan inte ersätta alla fossila pro-

dukter så som ofta föreslås. Nyckeln inom byggbran-

schen är, precis som i samhället i stort, att framför allt 

dra ner på volymerna. 

Hon anser också att man borde använda sig av an-

dra naturmaterial som är mer snabbgenererande än 

trä, såsom halm och hampa.

– De är mer hållbara egentligen, eftersom de växer 

snabbare och binder mer koldioxid snabbare. Det 

finns också andra intressant material såsom skumglas 

och biokol. 

Ursprunget viktigt
Varifrån träet kommer är en viktig faktor om man ska 

bygga i trä. Johanna Wickström ritade ett alternativt 

förslag till byggnaderna i centrum år 2019. I motförsla-

get, som hon döpte till kvarteret Alfrida, försökte hon 

förespråka en hållbar användning av trä.

– Efter stormen Alfrida fanns det en stor naturlig 

tillgång av trä, vilket motförslaget byggde på. 

Motförslaget fick en hel del uppmärksamhet trots 

att den inte blev till verklighet. 

– Sedan dess har fler kunder kontaktat mig med 

uppdrag utifrån hållbarhetsperspektiv. 

Hon säger att ungefär 30 procent av hennes klienter 

brukar efterfråga en hållbarhetsaspekt, och att hon till 

samtliga kunder alltid försöker föra in hållbarhetsper-

spektiv.

– Ofta finns det också ekonomiska vinster att hämta. 

Det kan bli dyrare när man bygger, men billigare i 

drift. Oftast är folk mottagliga för de idéerna. 
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Fortsättning på nästa sida

”Ofta finns det också ekonomiska  
vinster att hämta. Det kan bli dyrare 

när man bygger, men billigare i drift.  
Oftast är folk mottagliga för  

de idéerna.” 

 
Johanna 

Wickström har 
alltid försökt 
skapa hållbar 

arkitektur.
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Ring för off ert: 0457 361 3804

Kvalitetssäkra dubbelfalsade plåttak
• Plåttak i tegelimmitation • Filttak • Tegeltak

Det mesta inom tak samt konsultering av tak 

Varför ska vi 
återvinna bioavfall?
Det lönar sig att ta vara på matrester från ditt hushåll och sor-
tera dem skilt för sig. Matavfallet kan bli både biogas, som är ett 
miljövänligt bränsle, och biogödsel, som kan ersätta konstgödsel 
i jordbruket.

Bioavfall
Bio waste

MISE-bilens turlista hittar du på mise.ax

Mise ÅVCMåndag–fredag  12.00-18.00
Lördagar  10.00-15.00

www.mise.ax

Blanda nytt och gammalt
Johanna Wickström säger att det ur ett 

hållbarhetsperspektiv också ofta är bra att 

utnyttja de byggnader som redan finns, och 

renovera i stället för att riva. 

– Det är alltid större klimatpåverkan att 

bygga ett helt nytt hus. Det är energikrä-

vande både att riva det gamla huset och att 

bygga det nya. Ur klimatsynpunkt är det 

alltså oftast bättre att renovera. Vi måste ta 

klimatrapporterna på allvar, och det betyder 

egentligen att vi här och nu behöver minska 

rätt rejält på hur mycket det byggs.  

Hon säger att det just nu går väldigt bra 

för byggbranschen och att det byggs flitigt.

– Många vinner på det, arkitekter inklu-

derat. Pandemin har dock rört till bran-

schen rejält så vi får se vad som händer 

framåt.

– Man kan bara göra sitt bästa utifrån 

den roll man har. Jag försöker designa på 

ett sätt som är långsiktigt. Betong är till ex-

empel inte ett dåligt material  även om det 

har hög klimatpåverkan, för det kan hålla 

mycket länge. Problemet är att man redan 

i dag river sådant man byggt i betong på 

70-talet och då nyttjar man inte betongens 

fulla potential.  Det finns byggnader som är 

över 2.000 år gamla som byggts i material 

som liknar betong. 

Johanna Wickström säger att hon också 

lägger mycket fokus på estetiken och hälso-

aspekten när hon ritar byggnader. 

– Jag tycker att rå betong är väldigt vack-

ert, men det är inte så praktiskt här i Skan-

dinavien, eftersom man ofta vill ha isole-

rande väggar. Trä är ett varmt material som 

är trevligt att ha intill sig och som skapar ett 

bra inomhusklimat genom att reglera värme 

och fukt, likadant är det med till exempel 

rammed earth – på så sätt  hänger  hälso-

aspekten och det estetiska ihop.

Åländska förutsättningar
På Åland finns många bra hantverkare och 

yrkesmän inom hållbart byggande, anser 

Johanna Wickström.

– Jag är säker på att fler och fler sträcker 

sig längre och längre för att leva och bo mer 

klimatsmart. 

Hon tycker sig se förändringar i den lo-

kala byggbranschen redan i nuläget.

– Framför allt att det byggs mycket i trä, 

och att hållbarhetsaspekten tas upp i de 

flesta projekt. Jag tror att det är en trend 

som kommer att hålla i sig, även om Åland 

alltid ligger lite efter storstäderna. 

Däremot anser hon att Åland har ovan-

ligt goda förutsättningar att bli ett hållbart 

samhälle.

 – I min bransch talar man mycket om 

hållbara städer till exempel, men vad som 

ofta menas i praktiken är högre energikrav 

och bättre kollektivtrafik och cykelbanor el-

ler bikupor på taken. Men det är bara ytliga 

åtgärder, den främsta åtgärden är att se att 

människorna som bor i staden kan leva på 

ett hållbart sätt och då måste man inklu-

dera att matförsörjningen sker hållbart och 

lokalt, och då måste det finnas ett starkt 

jordbruk i omgivningen. Där har Åland 

bättre förutsättningar än många andra, det 

finns redan en ganska stor patriotism kring 

att konsumera lokala produkter och att vara 

ett självförsörjande  resilient samhälle.

Text: Tilda Lindén

I Johanna Wickströms ritning för Torggatan 4 utnyttjas den befintliga betongstommen i byggnaden.

Till ett skolprojekt ritade Johanna Wickström denna flygplats i trä.

Fortsättning från föregående sida
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Just nu uppförs Etapp7 på Erikavägen i Möckelö Strand. Här fi nner vi allt 
från mindre ettor till större fyror, alla byggda med en hög takhöjd och stora 
fönsterpartier som förser lägenheterna med ljus och en fantastisk känsla av 
rymd. 

Tillträde hösten 2022

Vi vill kunna erbjuda en bra grundstandard och även ge köparna 
ett tillfälle att vara med och anpassa sin egen lägenhet. 
Köpare som kommer in i ett tidigt skede har möjlighet 
att tillsammans med Johanna Wendelin från struktura 
Design vara med och ge sitt nya hem en personlig prägel.

Läs mer på www.mstrand.ax

Nu kan du boka 
ditt drömboende! 

Vi vill kunna erbjuda en bra grundstandard och även ge köparna 

Var med 
tidigt och 
sätt din 

personliga 
prägel!

ditt drömboende! 
Närhet till 

naturen och 
havet, endast 

3 km från 
centrum.
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Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dej som utsatts för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld eller hot och våld.
Är du anhörig, vän eller en berörd myndighet är du också välkommen att ringa.

 och                 i samarbete

Ring 25 500 (018 25 500 om du 
ringer från din mobil) och du får 
stöd och hjälp dygnet runt av
professionella handläggare med 
tystnadsplikt!

• Solskydd
• Insynsskydd
• Mörkläggningar
• Gardinskenor
• Insektsnät m.m.

Välkommen in till vår butik
eller ring och beställ måttagning.

Du beställer
vi gör jobbet!

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

www.alandspersienn.ax

Vi måttar, ger prisoffert och monterar färdigt på plats.

Trots att bygget bokstavligen talat bara är i startgropen har det 
redan gått åt hundratals kubikmeter betong och kilometervis 
armeringsstål. Ett 20-tal byggare och grävmaskinister samsas om 
utrymmet när Mariehamns centrum får en helt ny karaktär  
– med ett inbyggt telegrafhus.

Sedan 1995 har sex olika arkitekter ritat 

upp förslag för området. 2011 föll planerna 

på ett storbygge på grund av det så kallade 

telegrafhusets k-märkning och 2017 presen-

terades ännu en lösning – men byggstarten 

lät vänta på sig tills stadsfullmäktige tog 

beslut om en ny och lindrigare parkerings-

norm. Men inte heller det räckte, nu krävdes 

det en stadsplaneändring, och den trädde 

slutligen i kraft i januari 2020. Ja, turerna 

har varit många men nu har storbygget 

kommit en bit på vägen.

Magnus Andersson, vd på Eriksson Ca-

pitals helägda dotterbolag, FAB Torggatan 

6 och Ralf Gustafsson från entreprenören 

Byggpartner visar oss runt.

I det blivande underjordiska garaget ska 

ett 80-tal bilar få plats, eller ända uppemot 

120 stycken när man väl knyter ihop gara-

get med Nordeahusets och Magazinhusets 

garage.

Ungefär mitt i byggropen finns det k-

märkta huset som i folkmun kallas för tele-

grafhuset. Från att tidigare ha stått direkt 

på hård lera, är det i dag stadigare förankrat 

i marken än någonsin tidigare.

Successivt har huset fått en helt ny 

betonggrund, gjord genom så kallad lamell-

gjutning.

Hur stor utmaning har huset och dess 

status som skyddsvärd byggnad utgjort 

för projektet som helhet?

– Ganska stor, placeringen är ju inte optimal 

för vårt parkeringsgarage, och huset ska 

byggas in. Men samtidigt ser vi inbyggnaden 

av huset som en unik tillgång – det finns 

väldigt få gamla hus som är införlivade i nya 

projekt på det här viset.

Vilken blir telegrafens slutliga funk-

tion?

Magnus Andersson och Ralf Gustafsson visar vyerna vid Eriksson Capitals högt flygande planer för Mariehamns centrum. 

Centrumbygget som 
förändrar stadskärnan

Eriksson  
Capitals centrum-

bygge i siffror
Våningsyta: Cirka  
4.700 kvadratmeter.

Volym: Cirka 32.000 kubikmeter.

Antal våningar: 6,5 våningar.  
4 synliga från Torggatan sett.

Handels-, och kontorsyta:  
2.500 kvadratmeter.

Bostadsyta: 2.200 kvadratmeter  
fördelat på 31 lägenheter mellan  

44 och 150 kvadratmeter.

Färdigställs: Hösten 2023.

Uppvärmning: Bergvärme.  
18 borrhål á cirka 300 meter styck.

Centrumbygget
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Vi utför
snabba och

kundorienterade 
vatten- och

avloppsutredningar
åt både privat-
personer och

företag.

Hör av er
så berättar

vi mera!

• Service • Installationer • Butik •

Haraldsbystrand 21, tel. 41 980, 
info@hebo.ax, www.hebo.ax
Mån-tor kl. 8–17, fre kl. 8–15 

SPECIALIST INOM 
ENSKILDA AVLOPP

FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14   www.vvskylcenter.ax

Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller 15–31.10.2021.

svedbergs.fi 

badrums
kampanj

20%-20%
på hela Svedbergs

sortiment

Auktoriserad
VVS-installatör

Högt ovan staden har kranföraren fin utsikt över såväl byggarbetsplatsen som stora delar av Mariehamn.

– Det blir någon form av mat- och dryckesservering. 

Mer information än så vill jag inte ge riktigt ännu.

Byggnaden kommer också att bestå av han-

delsytor.

– Vi jobbar kontinuerligt med hyresgästmixen 

och räknar med att presentera nyheter kring ak-

törer och utbud under nästa år, säger Magnus 

Andersson.

När det gäller bostäderna är drygt hälften av de 

31 lägenheterna reserverade och sålda.

Drygt 5.000 meter borrhål
Längst ner i de centrala delarna av byggnaden har 

man, på konstruktörernas begäran, gjutit en vikt, 

eller barlast om man så vill. Vikten bestående av 

75 kubikmeter betong, alltså cirka 180 ton utan 

att räkna in armering, ska stabilisera hela huset.

– Härifrån uppåt står det mesta nämligen på 

pelare, förklarar Ralf Gustafsson.

Vart vi än går på tomten sticker det upp röda 

pvc-rör ur marken här och där. Magnus Anders-

son förklarar att det rör sig om borrhål för den 

blivande bergvärmen.

– Totalt finns det 18 hål, varav vissa är ungefär 

320 meter djupa.

Något som många har reagerat på är de nya 

planken mot Torggatan som hindrar insyn, var-

för har ni byggt dem?

– Eftersom de ska stå i två år, över två turistsä-

songer, ville vi att de ska se snygga ut.

70 kvadratmeter växtvägg
Bygget föranleder stort intresse bland allmänhe-

ten, nyfikna huvuden sticker in här och där i de 

titthål som finns i planket och dessutom tar sig en 

och annan in på området för att fotografera.

– Men det vill vi helst inte, det kan vara farligt 

att vistas på en så här stor byggarbetsplats, säger 

Magnus Andersson.

Rundturen på ett av de största åländska  

byggprojekten någonsin närmar sig slutet.

Får vi se något nytt och unikt ibyggnaden,  

något som inte har funnits på Åland förut?

– Det inbyggda huset förstås, men också en 40 

kvadratmeter stor växtvägg på fasaden mot Torg-

gatan – den tror vi blir väldigt unik och vacker att 

se på. Totalt blir det 70 kvadratmeter växtväggar i 

byggnaden.

Text: Peter Pussinen
Foto: Daniel Eriksson

Det k-märkta telegrafhuset har fått en helt ny grund att stå på. 
Tidigare stod plattan på den hårda leran, ungefär i nivå med 
formskivorna som syns under stenfoten.

Längst ner, mitt i huset, har en över 180 ton tung vikt gjutits som 
ska fungera som något av en stabilisator för hela byggnaden. 
Gjutningen krävde cirka 75 kubikmeter betong – eller 15 fullas-
tade betongbilar.

Centrumbygget
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KAMPANJ!

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

SERVICE FÖR DIG

Garageportarna med många +!

Garageporten är ett viktigt designelement för huset. Men inte bara det. 
Med ditt beslut för en bestämd porttillverkare och en bestämd portmodell har 
du fattat ett beslut vars resultat rörande komfort, säkerhet och kvalitet du kom-
mer att uppleva under många år.

Vi hjälper dig med allt som rör garageportar, litet som stort. Det kan vara 
måttagning i ditt garage, demontering och bortforsling av gammal garage-
port och montering av ny garageport. Vi ger dig gärna råd och tips om vilken 
garageport som är bäst för dig! 

Crawford garageporten hälsar dig alltid välkommen hem.

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

Vi fixar det mesta inom
terrassinglasningar!

Lumon terrassinglasning är ett inhemskt inglasningssystem helt anpassat för 
vårt klimat som lämpar sig för terrasser och uterum för egnahemshus, radhus 
och fritidsboende.

I skydd från regn och vind kan det vara trevligt att umgås i gott sällskap eller 
bara njuta av ett extra utrymme. Med en extra värmare kan terrassen och ute-
rummet användas året om. Du kan tidigarelägga våren, men också förlänga 
sommare långt in på hösten. 90 % av användarna av en terrassinglasning ångrar 
att man inte skaffat sin inglasning redan tidigare – gör därför ditt beslut redan 
nu! Alla terrasser är individuellt måttanpassade!

Krafthylssats ½”
• 29 delar
• 8-46 mm 

KAMPANJPRIS

159,-
(185,-)

Hylsnyckelsats 
1/4”+1/2”mm
94 delar 

KAMPANJPRIS

149,- (210,-)

Blocknyckelsats
• 21 delar • 6-32 mm

KAMPANJPRIS 99,- (180,-)

Krafthylssats ½” långa
• 23 delar • 10-36 mm

KAMPANJPRIS 

169,- 
(202,-) Momentnyckelsats ½”

• 40-200 Nm 
• Fälghylsor 17, 19, 21 mm

KAMPANJPRIS   130,- (220,-)Psst!
Vi har många fler fina 

kampanjprodukter 
från Tecos! 

Välkommen in!

ÄNNU HINNER VI LEVERERA GARAGEPORTEN I ÅR!



 25 Just nu 8 / 2021

SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM

SOLCELLER

ENERGILAGRING
• Genom styrning av 

värmepump
• I Ackumulatortank

• I byggnaden
• I Elbilen

VÄRMEPUMPAR
Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)

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

• PV & Smart Grid Ready

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

installation och service.

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

www.acs-energy.com

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

LADDNINGSSTATIONER

IoT Automation
• Smart energilagring & optimering

• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning

• Brandlarm
• Inbrottslarm

NYHET! 

NYHET!

Stöd upp        
till 40 %!

Stöd upp till 
50 % för BAB!

Stöd för 
akumulatortank!

Stöd för att
byta från olja!

SOLENERGI VÄRMEPUMPAR LADDNING AV ELBILAR

Alandia El & VVS
Vi gör allt inom el och VVS

• Nyinstallationer

• Renoveringar

• Service

Dessutom är vi experter på:

PR ByggnadsMaterial Ab

VI FINNS PÅ VIKINGAGRÄND

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

BYTA GARAGEPORT?

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

VÅRA 5 MODELLER
fi nns i fl era färger, utföranden och 
storlekar, även med fönster.

Isolerat för varmgarage 40 mm (60 mm),
takskjutport, motor med belysning, 
två fjärrkontroller

Alla 
storlekar

fi nns
tillgängliga

Pris inkl.
montering från:

2.150,-

IZOLINE
Smala paneler 
& ribbmönster

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

kika på vår 
utställning!
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Reservdelar och tillbehör 
allt från bil och traktor till 

inom- och utombordare

 Lövdalsvägen 6  •  tel. 31 210  •  www.dax.ax 
vardagar kl. 8–18  •  lördagar kl. 10–14

Att inreda sin första lägen-
het kan vara klurigt, speciellt 
om man är student och har en 
begränsad budget. Ellen Woi-
valin som studerar i Göteborg 
har inrett sin lägenhet med 
eftertanke, och delar med sig 
av sina bästa tips.
    – Man kan köpa det allra 
mesta second hand.
Ellen Woivalin flyttade in i sin lägenhet i 

Gårda i Göteborg i våras, och har sedan 

dess jobbat flitigt med att inreda.

– Jag bestämde mig först för att ha grönt 

som färgtema, och försöka göra det lite retro.

Väggarna i ettan pryds av hyllor, tavlor, 

och massvis med bilder. Runt om i lägen-

heten finns växter här och var och i taket 

hänger en liten diskokula.

– Jag vill ha det mysigt. Jag tycker det 

viktigaste för att få det hemtrevligt är att ha 

mycket saker på väggarna.

Ständigt projekt
Inredningsprojektet är fortfarande i gång, 

och Ellen Woivalin berättar att hon är på 

ständig jakt efter saker som kan platsa i 

hemmet.

– Jag går nog till Myrorna varje vecka 

och kollar om det kommit något nytt. Om 

man vill hitta det bästa måste man leta 

noga – planscher och sådana saker är ofta 

gömda i något hörn.

För att hålla i gång inspirationen brukar 

hon använda sig av hemsidan Pinterest, där 

man kan hitta bilder att ta inspiration av.

– Jag använde mig någon gång av sök-

ordet stringhylla eller teakmöbler, och nu 

är allt som kommer upp inredning i den 

stilen.

Trots att hon sparar många inspirations-

bilder tycker hon också det är viktigt att inte 

bli allt får bestämd i vilka saker man söker 

efter.

– Det är bra att ha en vision för hur man 

vill ha det, men för att det ska bli personligt 

är det viktigt att tillåta sig själv att också 

skaffa saker bara för att man tycker om 

dem – även om de inte passar exakt in i det 

temat man bestämt sig för.

Att följa inredningstrender kan vara lock-

ande när man flyttar in i ett nytt hem. Ellen 

Woivalin tycker att det är helt okej att göra, 

men att man ska vara noga med att man 

faktiskt gillar det man köper.

– Jag har till exempel en stringhylla och 

pinnstolar, som båda är väldigt trendigt just 

nu. Det känns för mig som att de samtidigt 

också är tidlösa – jag kommer inte börja 

tycka de är fula även om de blir mindre 

trendiga.

Spara plats
Om man inreder en etta eller annat utrym-

me som har begränsat med plats kan man 

försöka fundera över vilka saker som kan 

fylla fler syften på samma gång, tycker Ellen 

Woivalin. Själv använder hon byrån hon har 

under tv:n som köksbänk.

– Köksområdet är ganska litet, men man 

kan hacka saker på den här bänken, som 

jag också använder som förvaring för skol-

böcker och lakan och allt möjligt annat. Det 

blir som en förlängd köksdel.

En annan lösning hon har tagit till för att 

spara plats är att hon helt struntat i möbler 

i det hörnet av lägenheten där hon brukar 

sitta och läsa.

– Här har jag bara satt en filt och lite 

kuddar på golvet. Det skulle blivit mycket 

mer trångt att ha det upphöjt.

På väggen bredvid har hon en vinylsam-

ling i en hylla.

– Det gäller att tänka på hur man själv 

kan använda olika grejer. Jag vet inte 

riktigt om det är ett tidningsställ eller vad 

det är, men det passar perfekt till mina 

vinylskivor.

Att tänka ekonomiskt
Möbler och inredningsdetaljer kan ofta vara 

dyra. För att slippa lägga ner massvis med 

pengar har Ellen Woivalin flera knep. På den 

stora tavelväggen i lägenheten har hon inte 

en enda nyköpt tavla.

– Jag jobbade på den här väggen i ett par 

veckor. Dels gick jag till second hand-buti-

ken Myrorna och letade efter vad de hade 

för gröna bilder, dels har jag olika urklipp. 

Många av bilderna är från gamla tidningar 

och böcker där jag klippt ut saker jag gillar.

Tidningsurklipp är hennes bästa tips om 

man vill inreda billigt.

– Gratistidningar har varit min räddning. 

Många second hand-affärer har gratistid-

ningar man kan ta.

Växterna som hon odlar på köksbordet 

har hon också tänkt ekonomiskt kring.

– Jag odlar avokado i flaskor. En av dem 

köpte jag men de andra har jag sparat. 

Glasburkar och flaskor kan man alltid få 

användning av om man sparar dem!

Ett annat tips hon har är att kolla efter 

saker som bortskänkes.

– På Facebooks marketplace brukar jag 

söka på ”bortskänkes” eller ”gratis”. Stora 

och lite otympliga saker som hyllor ger folk 

ofta bort.

När man flyttar hemifrån rekommenderar 

hon att ta med praktiska saker.

– När jag flyttade tog jag inte med tavlor 

eller liknande inredningsdetaljer, utan prio-

riterade sådant jag kunde få användning för. 

Jag har en del grejer som jag fick i student-

present och från mormor.

Även när man själv köper saker tipsar 

hon om att först och främst tänka på hur 

stor användning man kan ha för dem.

– Jag älskar saker! För att begränsa mig 

lite köper jag inte så mycket småsaker, utan 

försöker tänka på att allt ska ha ett syfte.

Text och foto: 
Tilda Lindén

Studentens bästa 
inredningstips

Ellen Woivalin beskriver inredningen som ett projekt som alltid fortsätter.

Inred studentlyan
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Ellen Woivalin bestämde sig från början att ha grönt som färgtema.

På golvet har hon en plats för att sitta och läsa och skriva.För att odla växter använder Ellen Woivalin bland annat gamla flaskor. Många av tavlorna på väggen är bilder utklippta ur gamla tidningar.

 Stringhyllan på väggen fick Ellen Woivalin av sin mormor.Tv-bänken används både för förvaring och som köksyta.

I gamla gratistidningar kan man hitta mycket 
fint att hänga upp på väggen, tycker Ellen 
Woivalin. 

Väggarna pryds av hyllor, bilder och en hel del 
vinylskivor.
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ÄKTA CHILI
En äkta chili värmer gott i höstrusket. Med äkta  
menas alltså en chili utan bönor, som fått stå och puttra 
i mååånga timmar och som innehåller flera olika sorters 
chili. Sikta på tre till fem chilisorter och låt grytan puttra 
minst åtta timmar, annars hinner den inte gå ihop  
ordentligt och utveckla alla smaker.
Vilka chilifrukter man använder kan variera men försök hitta sorter med 

olika karaktär, smak och hetta. Jag brukar använda en för hetta, och tre till 

fem andra för sötma, rökighet och annat gött. Läs på lite och välj själv. Chili 

är verkligen inte bara starkt, det är mycket mer än så. Exempelvis chipotle 

ger en otrolig röksmak, men inte mycket hetta alls. Är den dessutom inlagd i 

adobosås, vilket är en färdig sås av olika sorters chili, blir den gudomligt god.

    I det här receptet röks högreven lätt innan den får gå ner i grytan, för en 

djupare röksmak. Men det behövs såklart inte, det räcker med att tillsätta 

en tesked ”hickory liquid smoke”.

   För att chilin inte ska bli för stark brukar jag fega lite när chilin startar 

och enbart tillsätta en liten mängd av den heta chilin, för att sedan smaka 

av och eventuellt tillsätta mer.

   En riktig, äkta, chili ska som sagt puttra länge, på så låg 

värme som möjligt. Det kan inte sägas 

för många gånger.

Text, recept och foto: 
Staffan Lund

Om du vill ha ännu mer röksmak är det en god 
idé att röka högreven. Börja i så fall med att 

göra i ordning röken för ”low & slow”  
strax under 100 grader.

Tärna högreven i lagom stora bitar.
Plocka bort överflödigt hårt fett.

Rök i cirka en timme.
Låt vila och svalna.

Skär grönsakerna i större bitar.
Skär sidfläsket i små bitar och stek det knaprigt.

Lyft bort bitarna men spara fettet.
Bryn högreven i baconfettet, plocka upp  

och fräs grönsakerna.
Lägg alltsammans i en gjutjärnsgryta,  

häll över ölen, krossade tomater och tillsätt  
alla kryddor och chili.

Slå på lite av oxbuljongen och smaka av.  
Salta och peppra.

Låt stå och småputtra läääänge på låg värme,  
ju längre desto bättre. 

Rör om då och då tills du är nöjd med  
konsistensen. Den bör gå åtminstone  

åtta timmar, gärna upp till 15. 
Servera i tortilla toppat med en klick  
créme fraíche och hackad koriander.

Ancho 
(Poblano) 

Köttig, söt och mild chili 
med smak av russin 
och lakrits. Ancho är 

torkad Poblano. 

Guajillo
Mild chili som är söt 
och lite, lite syrlig.

Pasilla
Komplex smak av  

russin, örter, kakao, 
lakrits och bär.

 Piri piri
Liten men stark chili. 
Även känd som birds 

eye chili.Chipotle
En rökt jalapeno som ger 
en fantastisk röksmak. 
Finns att köpa inlagd i 

adobosås.

RÖKIG HÖGREVSCHILI

1 kg högrev 
200 gram rökt sidfläsk
1 röd paprika
2 gula lökar
1 burk chipotle i adobo (finns i orientalbutiken)
3 jalapenos, eller en liten burk inlagda
1 pasilla chili
1 ancho chili
1 guajillo chili
6-10 piri piri chili
3 vitlöksklyftor
2 burkar krossade tomater
1 matsked chilipulver
1 matsked spiskummin

1 matsked parprikapulver
svartpeppar,salt
oxbuljong efter smak
2 ljusa öl (jag körde Krusovice och  
Brooklyn lager)

Till servering:
1 kruka koriander 
créme fraíche
tortillas

Rocoto 
(röd)

En het, ovanlig chili  
med tjockt fruktkött, 
 som främst växer i  

Anderna i Peru.

Styrkan i mäts  
i scoville

Här är exempel på styrkan hos några  
vanliga chilisorter. Styrkan kan dock variera ganska mycket.

 
Carolina reaper: 2.200.000 Scoville

Habanero: 300.000 Scoville
Piri piri: 150.000 Scoville

Chili jalapeno pepper: 30.000 Scoville
Cayennepeppar: 20.000 Scoville

Chilipeppar: 1.500 Scoville
Ancho: 1.000 Scoville
Paprika: 0 Scoville

Habanero
Mycket vanlig och stark 

chili. Varm och  
fruktig smak.

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

Under Londons broar
Jojo Moyes

Kungariket
Jo Nesbø

Pojken från skogen
Harlan Coben

Där kräftorna sjunger
Delia Owens

Stormvakt 
Kristina Ohlsson

Lisa och Lilly: en sann 
kärlekshistoria
Mian Lodalen

 Jag kan ha fel och andra 
visdomar från mitt liv 
som buddhistmunk 
Natthiko Lindeblad, Björn

Rotvälta 
Tove Alsterdal

ALLTID HOS OSS – POCKET

Tag 4 betala för 3!
Den billigaste på köpet

7,15    7,60      8,05       8,90       9,50

Hittebarnet 
Stacey Halls

Fruset guld
Cilla & Rolf Börjlind

Pocket to� listan

1.

7.

5. 6.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

Bord 446,-   
Väggskåp 169,-  
Byrå 249,-

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

Inredning i 
industristil

Plåtskåp 599,- 

Lampa 97,- 

Patron 64,-/69,- 
Vintavla 99,-

Plåtskåp 599,-

Rena bastubad!

Förnya bastun!

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

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!

Supi golvolja
Nyanserbar - skyddsolja för träytor 
mot fukt och smuts. Vattenburen, växt-
oljebaserad träolja för våta utrymmen 
inomhus.

Supi bastutvätt
är ett blekande rengöringsmedel som 
är skonsamt men samtidigt e� ektivt. 
Den är särskilt anpassad för att rengöra 
eller lösa upp kalk på kaklade ytor eller 
i bastun.

Rena bastubad!Rena bastubad!

mot fukt och smuts. Vattenburen, växt-
oljebaserad träolja för våta utrymmen 

är ett blekande rengöringsmedel som 

Den är särskilt anpassad för att rengöra 
eller lösa upp kalk på kaklade ytor eller 

Supi bastuvax
Ett enkelt sätt att fräscha upp din bastu!
Supi Bastuvax är ett vattenbaserad vax som absorberas 
väl i trä och ger ett naturligt vackert och matt skydd. 

Finns i fl era färdiga färger så som: svart, vitt och grått.
Den går även att nyansera i fl era olika kulörer.
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• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax •  vardagar 8-17, lördagar 10-14  •

Hos oss hittar du höstens trendiga armaturer till alla rum. 
Välkommen in och låt dig inspireras!

Bali skärm 179.-
Exkl. upphäng

Wagner XL 
239,-

Agra 
49,90

Hubble 15  
Natur 
134,-

Hubble 15  
Grå 
99,-

Glossy 269,-
– red dot award 

vinnare

Lokalproducerat just för DIG!
TRÄTEKNIK ÅLAND AB – vår ambition är att kunna förse marknaden med förtillverkade 
produkter inom byggbranschen eller andra användningsområden. Vi verkar i helt nybyggda 
lokaler i Saltvik Haraldsby. Tag kontakt så ser vi om vi har en lösning även på Era behov.

Hör av dig för off ert!

Ålandsstugan
Vi tillverkar stockstugor enligt
önskemål.

Nyhet! Nu i 68 mm stock

TRÄTEKNIK AB

Kristian Andersson: +358 457 5300 880 eller info.trateknik@gmail.com
Vår adress är: Österåkersvägen 7, Haraldsby, 22410 Godby

www.trateknik.ax 
Ålandsstugan - en del av Träteknik Ab

FÖRKAPAT/PRECUT/FÄRDIGKAPAD STOMME
fördelarna är många med färdig kapad stomme, som t.ex. 
•  Snabbare resning av stommen då allt är tillkapat och färdigt 
 uttänkt. Detta innebär även att man snabbare får en vädersäker  
 och fukttålig byggnad. Dessutom tyst och ren arbetsplats, 
 ingen kapning på plats.

TRÄELEMENT
Det snabba och smarta sättet att bygga.
Vi tillverkar i princip vad som helst i element helt enligt Era 
önskemål, men vi har några standard element.

Väggelement • Takelement • Golvelement

RÅSPONTSLUCKOR
Det snabba och smarta sättet att montera råspont på tak
Våra råspontsluckor är av hög kvalitet, vi är mycket fl exibla och 
levererar i princip vilka luckor som kunden önskar. 

Standard• Takfotsluckan • Grön-fri luckan • Möjlighetsluckan
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i Sittkoffs, tfn 018-620 200
Öppet: mån–fre 9.30–17.30, lörd. 10–15

Håll koll på ditt byte!

Aarke Kolsyremaskiner och smaker

Philips Android 4K LED TV

50€ rabatt på Philips TV
Gäller TV:n som fi nns i butiken

Philips TV OLED 
med Ambilight 4

NU MED

  500€
RABATT

Philips TV OLED Philips TV OLED 
med Ambilight 4med Ambilight 4

Apple iPad
2021. 64 GB

  399€
Apple iPadApple iPad

Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

AVLOPPSEXPERTEN
Avlopp� topp är nu �   minne bl�  !

Fma Holger Karlsson har bytt namn 
till Avloppsexperten Åland

Du med 3-kammarbrunn – ring 
och boka årlig tömning så har du 
en sak mindre a�  hålla reda på!

Vi rengör 
alla renings-
verk, även 
WehoPuts

Karlbergsvägen 8 • Tel. 23 069 • saarinen.akerblom@gmail.com • stenhuggeri.axKarlbergsvägen 8 • Tel. 23 069 • saarinen.akerblom@gmail.com • stenhuggeri.ax

STENHUGGERI 
Saarinen & 
Åkerblom

Lokalproducerade produkter
i vår fabrik i Norrböle

– tryggt och enkelt för dig

– Verksamma sedan 1968 –

• GRAVSTENAR
• KÖKSBÄNKAR
 av granit och komposit

• Byggnadssten
 t.ex. fasadbeklädnader
 och trappor av granit

Välkommen
till oss så

hjälper vi dig!

Gravstensutställning

Poleringsarbeten

Byggnadssten Köksbänkar
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Allt inom VVS,
nytt som gammalt!

Gilla oss!

info@vvsexperten.ax 
Telefon 19 555

Kontakta oss för offert!

Entreprenad • Service • Installation • Nybyggnad • Renovering

★ Värmepumpar

★ Vatten & avlopp

★ Värmesystem

★ Ventilation 

Kom du ihåg att:

omsen.ax I 018 27 600 I Köpmansgatan 6

Skydda stugan  
inför vintern
Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i fritidshus. 
Som fritidshusägare kan du enkelt skydda din stuga och  
undvika skador. 

Titta till fritidshuset under vintern, och be gärna grannarna 
att hålla uppsikt. 

Stänga av vattnet och öppna alla kranar.

Tömma vattenledningssystemet från 

vatten.

Spola toaletten en sista gång så att 

vatten behållaren töms.

Hälla miljövänlig frostskyddsvätska i 

vattenlås under tvättställ, diskbänk, 

golvbrunnar och  vattenansluten 

toalett.

På vår hemsida  
har vi samlat 

 information om hur 
du kan förebygga 
skador i ditt hem.

PVC fönster och skjutdörrar
– generation till generation –

Underhållsfria fönster med bra värmeisolering (till otroliga priser) 

Trä/alu fönster
Sänk dina uppvärmningskostnader!

BYT FÖNSTER  
INFÖR VINTERN

PVC fönster – underhållsfria fönster med bra  
värmeisolering Trä/alufönster

Hela oktober:

SPECIAL-
PRISER
på fönster och  

montering

Tel. 0457 3135 157

Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!

Se vårt nya SHOWROOM
med monterade fönster och dörrar 

vid Karrbölevägen 6 (skyltat från vägen). 
Micke är på plats torsdagar kl. 14–20.
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OKTOBER

fredag 22
SPORT
DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 
2021 Se Discgolf.ax för mer info om 
dagens tävling.
BARN / UNGA
Höstlov i Mariehamn 2021
Friåkning, höstlovsdisco, sagoyoga 
och andra roligheter. Se Mariehamn.
ax för mer info.

BARN / UNGA / KULTUR
Höstlovsöppet på Kastelholms slott 
Kl. 10-16.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR 
Höstlov på museet
Familjeguidning på torsdag 11.30 
och 13.30. Filmvisning på lördag 
kl. 14. Tipsrunda och tittskåp 
på Ålands konstmuseum och 
kulturhistoriska hela höstlovet. 

MUSIK / TEATER
Musikalen Grease på Alandica
Info om föreställningar på Alandica.
ax

MUSIK
Konsert: RKDIA i Alandica
Power-house duo som spelar 
elektronisk, drömsk pop och en 
improviserad beatmusik kl. 20.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Jonas 
Ericsson på Park
Kl. 21-00.

lördag 23
SPORT
DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 
2021 Se Discgolf.ax för mer info om 
dagens tävling.
SPORT
GOLF: Baltic Storm - Åland 100
Lagtävling för 4 personer vid Ålands 
golfklubb. Banan spelas tuffare än 
normalt. Tävlingen är öppen för 
både medlemmar och gäster.

BARN / UNGA  
Höstlov i Mariehamn 2021 Friåkning, 
höstlovsdisco, sagoyoga och andra 
roligheter. Se Mariehamn.ax för mer 
info.
BARN / UNGA / KULTUR
Höstlovsöppet på Kastelholms slott  
Kl. 10-16.
BARN / UNGA /  
GUIDNING / RUNDTUR 
Höstlov på museet Familjeguidning på 
torsdag 11.30 och 13.30. Filmvis-
ning på lördag kl. 14. Tipsrunda och 
tittskåp på Ålands konstmuseum 
och kulturhistoriska hela höstlovet. 

BARN / UNGA /  
UTFÄRD / UTFLYKT  
Höstlovsöppet hos Nygårds Skogsgrisar 
Hälsa på grisar, hinderbana, fika, 
spel, gårdsbutik. Kl. 11-15.

BARN / UNGA
Höstpyssel i Karl-ers byagård
Pyssel och kaffeservering för stora 
och små. Yngre barn tillsammans 
med en vuxen. Kl. 12-14

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR
Höstlov på museet Familjeguidning på 
torsdag 11.30 och 13.30. Filmvis-
ning på lördag kl. 14. Tipsrunda och 
tittskåp på Ålands konstmuseum 
och kulturhistoriska hela höstlovet. 
BARN

Höstlovsmys på Sjöfartsmuseet
Piratsagor i skansen kl. 13, 14, 15. 
Lekrum, skattjakt, Café Byssan. 
Museet är öppet 11-16.

BARN / UNGA / FILM
Kulturlördag: Filmen Iris Visningen av 
filmen Iris (2011). Kl. 14.
MUSIK / TEATER
Musikalen Grease på Alandica Info om 
föreställningar på Alandica.ax
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Jonas 
Ericsson på Park  
Kl. 21-00.
DANS / KROG / NÖJE
Dj Micke i Arken Nattklubb  
Kl. 22.
KROG / NÖJE: 
Dj Micke i Arken Nattklubb Kl. 23

söndag 24
BARN / UNGA
Höstlov i Mariehamn 2021  Friåkning, 
höstlovsdisco, sagoyoga och andra 
roligheter. Se Mariehamn.ax för mer 
info.

BARN / UNGA /  
GUIDNING / RUNDTUR
Höstlov på museet 
Familjeguidning på torsdag 11.30 
och 13.30. Filmvisning på lördag 
kl. 14. Tipsrunda och tittskåp på 
Ålands konstmuseum och kulturhis-
toriska hela höstlovet. 
GUIDNING / RUNDTUR
Temaguidning: Frans Peter  
von Knorring i Kulturhistoriska  
Vem var prosten von Knorring, och 
var ser vi hans påverkan på Åland 
idag? Museiguiden Hanna Leppälä 
berättar. Kl. 14.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST
Specialguidning:  
”Havets humör – 
 från vemod till eufori” 
Guidad rundtur med konstnären 
Anna Lind Bengtsson i utställningen 
Havets humör. Kl. 14.
MUSIK / TEATER
Musikalen Grease på Alandica
Info om föreställningar på Alandica.ax

tisdag 26
TEATER
Inställt: Teater: Kvinnor 3 på Alandica 
Om livslögn, om insikt och om att 
hitta en ny riktning. En nyskriven 
pjäs av Jessica Edén om tre kvinnor 
19, 43 och 70 år . Kl. 19.

onsdag 27
FÖRELÄSNING
Lunchseminarium: Vilka är de 
allra största utmaningarna för 
mänskligheten nu och de kommande 
åren?Ambassadören Lars Back-
ström föreläser om dagens globala 
megatrender i Hotell Arkipelag. Kl. 
11.30.

MUSIK / TEATER
Musikalen Grease på Alandica Info 
om föreställningar på Alandica.ax

torsdag 28
KONST
Vernissage: Den obotlige romantik-
erns värld i Galleri Juha P.  
Välkommen på vernissage  
kl. 13.17.

fredag 29
KONST
Vernissage: Söderns sol i Galleri 
Skarpans Oljemålningar av Georges 
Valenzuela Solari. Kl. 17.
BARN / UNGA / KULTUR
Natt på museet
Mörkervandring i Ålands 
kulturhistoriska museum för barn 
7-12 år. Museet vaknar till liv efter 
stängning. Kl. 18-20.

MUSIK
Konsert: Helena Flöjt på Nordens 
Institut på Åland
Intimt, stämningsfullt och avskalat 
med visor och gitarr. Kl. 19.

MUSIK / TEATER
Musikalen Grease på Alandica
Info om föreställningar på Alandica.
ax

lördag 30
SPORT
Åland Marathon och ½ Marathon 
2021 Start och mål vid Mariebad. 
Mer info på Alandmarathon.ax
SPORT
DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 
2021 Se Discgolf.ax för mer info om 
dagens tävling.
MUSIK / TEATER
Musikalen Grease på Alandica
Info om föreställningar på Alandica.
ax

BARN / UNGA / MUSIK
Konsert: En kantele på rymmarstråt 
En pedagogisk konsert vid Nordens 
Institut på Åland med Stäni Sten-
bock. Främst för barn mellan 5-15 
år. Kl. 15.
KROG / NÖJE / MAT
Halloween-maskerad och dans till 
Conny Henrix på restaurang Seagram 
Halloween-middag från kl. 17. Dans 
från kl. 20.
KROG / NÖJE: 
Dj Kulas i Arken Nattklubb
Kl. 23

söndag 31
GUIDNING / RUNDTUR / KONST
Speciaguidning: 100 tavlor från 
Ålands historia i konstmuseet
Museiguiden Geir Henriksen visar 
Ålands konstmuseums utställning 
’100 år 100 verk’ och berättar om 
tavlornas kopplingar till Ålands 
historia. Kl. 14.

MUSIK
Show: Thank You for the Music - en 
hyllning till Björn & Benny
på Alandica. Gunilla Backman, Kalle 
Moraeus och Johan Boding hyllar 
Björn & Benny och deras unika 
låtskatt kl. 19.30.

NOVEMBER

tisdag 2
TEATER
Inställt: Teater: En midsommarnatts-
dröm på Stadshuset En romantisk 
komedi och skrattretande Shakes-
peareklassiker. Se tider på Alandica.
ax

 

... Kristina Svedmark och Kerstin 
Kronqvist, som är med och  
arrangerar Åländsk bokmässa  
på Alandica den 20 november.
Kan ni berätta lite om årets bokmässa?

– Traditionellt handlar bokmässan om aktuell 

åländsk litteratur och åländska författare. Efter-

som det är jubileum vidgar vi vyerna och presen-

terar smakprov på åländsk litteratur genom hela 

seklet. Det är andra året som Ålands litteraturför-

ening självständigt ordnar bokmässan, i år med 

Emigrantinstitutet som samarbetspartner. I fjol 

var läsandet i centrum, i år är temat ”Att skriva är 

nödvändigt”, säger Kerstin Kronqvist.

Hur ser årets program ut?

– Om jag sammanfattar programmet kan jag säga 

redan nu att det kommer innehålla bland annat 

samtal om hundra år av åländsk litteratur, förfat-

tarsamtal om både skönlitteratur och facklittera-

tur, och ett block om skrivna och oskrivna berät-

telser. Ålänningar har alltid varit ett resande folk. 

Vissa har skrivit ner sina berättelser eller skrivit 

till varandra över havet, och somliga har inte skri-

vit något alls. Ett exempel på oskrivna berättelser 

är ”Jag lever än”, lumparlänningarna som berät-

tade om sina liv – berättelser som aldrig tidigare 

blivit dokumenterade. Det allra sista blocket är 

just ”att skriva är nödvändigt”, där det kommer 

att diskuteras varför man skriver. Både amatör-

skribenter och mer etablerade kommer att delta i 

samtalet, säger Kerstin Kronqvist.

Vad ser ni mest fram emot?

– Allt! Det är svårt att lyfta fram något särskilt, 

men vi är väldigt glada över mångfalden, säger 

Kristina Svedmark.

Vad har ni själva för favoriter inom den åländs-

ka litteraturen? 

– Jag kan inte svara på det! Jag är jävig, jag kän-

ner så pass många av de åländska författarna, 

säger Kerstin Kronqvist.

– Det är omöjligt att välja, men jag läser gärna 

Valdemar Nyman. Han har mycket romaner, lite 

lyrik, vetenskapliga texter … Han har en enorm 

bredd, säger Kristina Svedmark.

 Tilda Lindén

ÅTERKOMMANDE 
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen
Fågelhuset är öppet dagligen 
klockan 10-15. Kaninerna matas 
cirka 13-15.

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården
Öppet för besökare måndag till 
fredag kl. 9-15. Lunchstängt 
11-12. 

Evenemangen fortsätter på 
nästa uppslag

Just nu 8 / 2021
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torsdag 4
KONST
Vernissage: Akvareller av Ann-Britt 
Eriksson i GALLERIET
”Elovena på äventyr” och ”Hemliga 
Arkipelagen”. Kl. 17-18.30.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Yohan 
Henriksson på Park Kl. 22.00-01.30.

lördag 6
FILM / KONST
Kulturlördag: Filmen om Peter 
Winquist Premiärvisning av filmen 
om keramiker och formgivare Peter 
Winquist i Ålands museum. Kl. 14.

MÖTE / KONGRESS / ÖVRIGT
Seminarium: Hur kan Åland stödja det 
svenska i Finland? Folktinget ordar 
ett seminarium på Svenska dagen 
den 6.11 i stadsbiblioteket om 
Ålands roll och möjligheter att stödja 
det svenska i Finland. Kl. 
MUSIK
Svenska Dagens konsert i Alandica 
Kultur och Kongress
Fin musik, intressanta samtal och 
spännande prisutdelningar. Kl. 18.

KULTUR / TEATER
Teater: Skuld i Kulturkällaren  
i Mariehamns stadsbibliotek
En nyskriven pjäs av Marc 
Svahnström om tre personer som 
brottas med sina förflutna och sina 
tankar om livet. Snabbt tempo, 
rappa replikväxlingar och mycket 
action. Regissör Paul Olin. Kl. 19. 
KROG / NÖJE: 
Dj Simolin i Arken Nattklubb
Kl. 23

söndag 7
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR
Temaguidning: I helgonens spår
I samband med alla helgons dag 
berättar Hanna Leppälä om den 
katolska tiden med åländska 
skyddshelgon i spetsen i  
Ålands kulturhistoriska  
museum kl. 14.

MUSIK
Komorowski in Mariehamn
Patrik Komorowski intar Alandicas 
stora scen och ger en annorlunda 
pianoafton med hjälp av 
sångerskan Therese Karlsson och 
violinisten Andreas Nyberg. 
Konsertintroduktion i foajén kl. 
14.20 och konsert kl. 15.

KULTUR / TEATER
Teater: Skuld i Kulturkällaren i Marie-
hamns stadsbibliotek En nyskriven 
pjäs av Marc Svahnström om tre 
personer som brottas med sina 
förflutna och sina tankar om livet. 
Snabbt tempo, rappa replikväxlingar 
och mycket action. Regissör Paul 
Olin. Kl. 19. 

tisdag 9
KONST
Vernissage: ”Nordisk åländska”  
om åländska ord och uttryck  
i Galleri NIPÅ kl. 17-19.
DIGITALT EVENEMANG / SPORT
Sjöjungfruloppet för alla på Åland 
I år är motionsloppet för kvinnor 
öppet för alla intresserade - oavsett 
om du är kvinna, man, ung, gam-
mal. Spring eller gå 5 eller 10 km på 
valfri plats under perioden 8-10 maj.

onsdag 10
DIGITALT EVENEMANG / SPORT
Sjöjungfruloppet för alla på Åland  
I år är motionsloppet för kvinnor 
öppet för alla intresserade - oavsett 
om du är kvinna, man, ung, gam-
mal. Spring eller gå 5 eller 10 km på 
valfri plats under perioden 8-10 maj.

lördag 13
FILM / GUIDNING / RUNDTUR
Kulturlördag: Apoteket - guidning och 
filmvisning  Introduktion till apote-
kets historia av Conny Andersson 
i Ålands kulturhistoriska museum. 
Därefter filmvisning av Apoteket vid 
Torget, 15 min. Kl. 14.
MUSIK
Konsert i S:t Görans kyrka i Ma-
riehamn Martin Rundborg Stabat 
Mater, damkören Magnificat, Lydia 
Eriksson-cello, Judit Deáki-piano, 
Guy Karlsson-dirigent. Kl. 22.30-
23.30.
KULTUR
Sjöfartens dag - Åland Maritime Day
i Alandica. Se Sjofart.ax

söndag 14
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR
Temaguidning: Bomarsunds historia 
genom litografier Geir Henriksen be-
rättar om händelserna i Bomarsund 
med hjälp av bilderna i specialut-
ställning ’Slaget om Bomarsund i 
litografier’ i Ålands kulturhistoriska 
museum. Kl. 14.

måndag 15
LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan på Åland – 
Drömmar och längtan i Norden 
Kura skymning, Kura gryning, 
filmvisning, berättarkvällar, högläs-
ning, bokmässa, soaré, kulturpanel, 
utställningar. Se Aland100.ax för 
mer info.

tisdag 16
LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan på Åland – 
Drömmar och längtan i Norden 
Kura skymning, Kura gryning, 
filmvisning, berättarkvällar, högläs-
ning, bokmässa, soaré, kulturpanel, 
utställningar. Se Aland100.ax för 
mer info.

onsdag 17
LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan på Åland – 
Drömmar och längtan i Norden 
Kura skymning, Kura gryning, 
filmvisning, berättarkvällar, högläs-
ning, bokmässa, soaré, kulturpanel, 
utställningar. Se Aland100.ax för 
mer info.

torsdag 18
LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan på Åland – 
Drömmar och längtan i Norden 
Kura skymning, Kura gryning, 
filmvisning, berättarkvällar, högläs-
ning, bokmässa, soaré, kulturpanel, 
utställningar. Se Aland100.ax för 
mer info.

fredag 19
LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan på Åland – 
Drömmar och längtan i Norden 
Kura skymning, Kura gryning, 
filmvisning, berättarkvällar, högläs-
ning, bokmässa, soaré, kulturpanel, 
utställningar. Se Aland100.ax för 
mer info.

LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan: Soaré 
i Alandica Panelsamtal, författar-
möten, musik, barnkör, dans och 
spännande tolkningar av och om 
litteratur. Se Nipa.ax. Kl. 19.30.

lördag 20
LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan på Åland – 
Drömmar och längtan i Norden Kura 
skymning, Kura gryning, filmvisning, 
berättarkvällar, högläsning, bokmäs-
sa, soaré, kulturpanel, utställningar. 
Se Aland100.ax för mer info.
LITTERATUR / MÖTE / KONGRESS
Åländsk bokmässa 2021 Författare, 
nya böcker, antikvariatböcker, 
ord och ton, trevligt bokmingel i 
Alandicas foajé samt scensamtal i 
auditoriet. Kl. 11-15.
BARN / UNGA / ÖVRIGT
Jul i City och julgatans öppnande i 
Mariehamns centrum Sång, musik, 
jultävling, kvällsöppet i butikerna, 
med mera. Se Citymariehamn.ax
MUSIK
Kulturlördag: Konsert med Sofia 
UllmanV år väg är havet med Sofia 
Ullman som uppträder med piano 
och sång i Ålands kulturhistoriska 
museum. Kl. 14.
MUSIK
Sångtävling: Deluxe 2021 
Finalisterna i Ålands största sång-
tävling intar Alandica kl. 19.
KROG / NÖJE: 

Dj Micke i Arken Nattklubb
Kl. 23

söndag 21
LITTERATUR / MUSIK
Nordiska litteraturveckan på Åland – 
Drömmar och längtan i Norden 
Kura skymning, Kura gryning, 
filmvisning, berättarkvällar, högläs-
ning, bokmässa, soaré, kulturpanel, 
utställningar. Se Aland100.ax för 
mer info.
FÖRELÄSNING / KONST
Temaguidning: Bondelyx à la Karl 
Kuhlman i Kulturhistoriska 
Museiguiden Hanna Leppälä berät-
tar om Ålands första konstnär som 
ofta använde litografier som förlagor 
när han förskönade åländska hem. 
Kl. 14. 
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR
Temaguidning: Bomarsunds historia 
genom litografier Geir Henriksen be-
rättar om händelserna i Bomarsund 
med hjälp av bilderna i specialut-
ställning ’Slaget om Bomarsund i 
litografier’ i Ålands kulturhistoriska 
museum. Kl. 14.

måndag 22
 
MUSIK

Årets stora julkonsert 2021 i Alandica
Towe Widerberg, Philip Järvenpää, 
Heléne Nyberg, Thomas Lundin, 
Rebecka Sretenovic och Thomas 
Enroths orkester. Kl. 19.

onsdag 24
MUSIK

En nordisk julkonsert i Alandica
Hans Martin, Christina Lindberg, 
Agneta Olzzon, Peter Grundström, 
Markus Stara och Tom Käldström. 
Kl. 19.

Finalisterna i Ålands största sångtävling Deluxe intar Alandica kl. 19 den 20 november.  I bakre raden Alisa Karlsson, 
Emma Johansson, Sofia Eriksson, Yamna Ekinci och Tilde Westergård. Längst fram Anna Johansson och Klara 
Karlsson. De som saknas på bilden är Elise Granesäter och Enni Sjölund
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Nu säljer  
vi in Åland!

Åland Travel Magazine är väldigt populärt och  
efterfrågat av branschföretagen inom resenäring-
en, stora som små.  Produktionen pågår nu som 
bäst! Nästa utgåva kommer i januari 2022.

Vill du också vara med? Annonsera 
i Åland Travel Magazine!
Språk:  Svenska, Finska och Engelska
Sidantal: 80 sidor 
Distribution: Visit Åland, mässor, beställningar,  
 turistinfo, på fartygen till Åland,   
 digitalt i Sverige och Finland,  
 branschföretag & offentlig sektor 

Simon Nurme
018 525 866 

simon@vibb.ax

Pia Nyberg
0457 3823 255 

pia@vibb.ax

   Kontakta

Läs mer på vibb.ax

Senast  
29 oktober

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

facebook.com/akeri.sk.ab

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

• Lastbilstransporter 
• Grävningsarbete 
• Slamsugning
• Krossgrus 
• Matjord

 Vi utför 
sprängning 
för vägar, 

husgrunder, 
dränering 

med mera

Tel. 040 082 2319, Dick Holmberg
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FÖRMÅNLIGA ATT 

SKAFFA OCH ANVÄNDA
ATT 

ANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDAANVÄNDA

Tel. 16880, 040 729 4200 eller 0400 804 190
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

JS-Däck

ÄVEN BILSERVICE
                                       i Mariehamn 

tel. 0457 342 4264

DÄCK FRÅN KUMHO, CORDIANT 
OCH ANDRA MÄRKEN
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** Se alla produkter i kampanj på elgiganten.se och i varuhus. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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Certifierad installatör av:

Planerar du att 
isolera ditt hem?
hunton.fi

• Hunton Nativo® Träfiberisolering 
Blåsull är baserad på granflis, ett 
förnybart råmaterial som lagrar kol 
under hela produktets livslängd.

• För tak, väggar och golv. 
• Skyddar mot kyla. 
• Ljudämpande.
• Kostnadseffektivt.
• Finns även som skivor.
• Norwegian made.

isolering@aland.net

045 707 811 85

Mattssons Isolering AB
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Norrbölev. 3. tel. 22 860,
0400 721 572. hamsafe@aland.net

ALLT I
SKICK?
o Brandsläckare kontrollerad

o	 Brandvarnare/larm provat

o	 Inomhusbrandpost genomgången

o	 Rökluckor genomgångna

o	Utrymningsvägar fria

o	Varselmärkning, utrymningsskyltar, nödljus

o	 Förbandslådan påfylld, ögonskölj på plats

o	Ögonskydd, hörselskydd, skyddshandskar
 på plats

o	 Personalens utbildning i brandskydd,
 utrymning, första hjälp

Tänk efter FÖRE, det 
lönar sej i längden!
Enligt myndigheternas föreskrifter ska släckare
kontrolleras, minst

Vart annat år: om de finns inomhus i uppvärmda
utrymmen med en jämn temperatur

Varje år: fordon, båtar, utomhus

Eller oftare om de utsätts för omständigheter
som kan påverka dess funktionsduglighet

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kom in så hjälper vi dig att åtgärda eventuella brister.

Flyttplaner?
Att köpa bostad innebär nya och kanske oväntat  

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

du agera snabbare när du hittar ditt drömhem.

Ansök på nordea.fi/lånelöfte

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

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

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

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

Visste ni att vi på lager har 

BÄNKSKIVOR
i massivt trä och laminat.

 JUST NU:

Lundbergs

laminatbänkskiva

i grå natursten

-30%
Välkommen in!

Kampanjen gäller så

långt lagret räcker.

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituati oner

Telefonen är öppen: 
må, on kl. 16–20  •  ti , to, fr kl. 9–13

09 2525 0112 
(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo
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Alternativ till Våld erbjuder behandling till män som utövar våld i sin
nära relation. Behandling i grupp och bedömningssamtal individuellt.

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag
eller torsdag kl. 12–13 eller dygnet runt
per e-post atv@atv.ax så tar vi kontakt!

alternativ
till våld

 och                 i samarbete

Vi har tystnadsplikt.
Tjänsten är kostnadsfri.

VÅRA TJÄNSTER
• Trapphusstädning
• Hotellstädning
• Kontorsstädning
• Butiksstädning
• Byggstädning
• Flyttstädning
• Fönstertvätt
• Golvvård
• Uthyrning av entrémattor

Blomstringevägen 4, Mariehamn
Telefon: +358 18 14470
info@alclean.fi   www.alclean.fi

Almas hantverk och galleri
Sottunga
Öppet enl ök.

Almagruppen ställer ut hantverk, konst och 
målningar. 

Bomärket
Ovanåker Saltvik
Öppet enl ök, tel 0400-450004.

Ålands största samling av bomärkta föremål. 

Esplanaden
Mariehamn

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

Finströms bibliotek
öppettider: mån-ons kl 12-20, tors kl 10-16 och fre 
kl 10-14.

Lasses Fartygsmuseum i Vårdö visar en del 
av sin samling med fartygstavlor, föremål och 
rederiflaggor. Tisdagen den 26.10 kl 18-20 
är Lasse Eriksson på plats för att berätta om 
utställningen. 

Folkhälsans allaktivitetshus
Skeppargatan 11

Till den 7.11 ställer konstnärsgruppen SCEN 
(Sanna Hillberg, Camilla Sipponen, Eva Roos 
och Nora Musgrove) ut sina naturbilder från 
Kökar.

Föglö bibliotek
öppet månd 10-13 och 16.30-20, ons 16.30-20 och 
tors 16.30-21.

Cecilia von Weynmarns utställning ”(In)
trasslad” visas till den 28.10. 

Geta bibliotek
tis 16-20 och tors 13-17.

Utställningen Amerikahus av Geta 
kulturförening kan ses i Kulturhörnan under 
bibliotekets öppettider

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

4-30 oktober – 11 grafiker visar verk på temat 
Åland 100

3-27 november – ”Elovena på 
äventyr” och ”Hemliga Arkipelagen”, akvareller 
av Ann-Britt Eriksson.

Galleri Juha P.
Styrmansgatan 1, Mariehamn.
Måndag–fredag 10–17.
Lördag 10–14.

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

28 oktober-28 januari – Den obotlige 
romantikerns värld.

Galleri Nipå
Storagatan 9, Mariehamn.
Torsdagar 17-20, lördagar 12-15

9.11-16.12 – ”Nordisk åländska”, åländska 
ord och uttryck.

Galleri Skarpans
Kvarnbo-Kyrkvägen 48, Saltvik.
Fredag–lördag 12-18.
Övriga tider enligt ö.k.

30 oktober-22 december – Söderns sol, 
oljemålningar av Georges Valenzuela Solari.

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

 Oktober 2021-juni 2022 – ”Amerikahus” – en 
presentation av hus som blev ett resultat av 
Getabors vistelse ”over there”.

Havsvidden
Öppet alla dagar.

Utställning på Art TO GO. Natalia Mikkola visar 
en rörlig utställning där sålda verk tas ned och 
nya hängs upp. 

Jomala Bibliotek
Godbyvägen 439, Jomala.
Måndag kl. 14-20
Tisdag kl. 14-20
Onsdag kl. 14-15
Torsdag kl. 14-20

8 oktober-30 november – Through The Lens/
TTL Åland med fotografen Hülya Tokur-Ehres.

Kökar bibliotek
öppettider: tis 11-14, ons 15-19 & tors 11-14, 

Verk av Volmar Sundberg visas till den 4.11.

Kökar Museum
Öppet enl ök, tel. 04575244077

Kommunens Naturrum och fågelplats på 
museiområdet är öppna året om.

Köpmannamuseet 
invid Marthastugan, invid Tullarns äng
visningar endast enl ök per tel. 0400 529461.

Under perioden sept - maj

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

Lemlands bibliotek
Utställningen “Höstglöd” pågår till den 
11 november. Här visas akvareller av 
Berit Gustafsson, Anki Johansson, Eivor 
Johansson, Maria Knutsson, Ninna Lindholm, 
Eila Takkunen, Marianne Wester och Leila 
Öhman.

Mariehamnsmuseet 
(Modellstaden)
Ålandsvägen 42, Mariehamn.
Lördagar kl. 14-16.

September-december – Mariehamnsmuseet 
uppmärksammar att stadens esplanader fyller 
130 år med en sommarutställning som i text 
och bilder skildrar esplanadanläggningens 
historia.

Mariehamns stadsbibliotek
Strandgatan 29, Mariehamn
Måndag-torsdag 9-20
Fredag 9-18
Lördag 10-15

7-31 oktober – Bilder från ett hundraårigt 
Åland, Kenneth Karlå visar material med brev, 
ateljéfotografier och vykort.

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

Smakbyn
”Vad vi ser så blir vi”, målningar av Katia Fell.

Telemuseet
Vårdö, Vargata
öppet alla dagar och kvällar, dygnet runt.

Teleinformation på svenska, finska och 
engelska. 

Ålands Konstmuseum
Storagatan 1, Mariehamn.
Måndag stängt
Tisdag-söndag 11-17
Torsdag 11-20

19 oktober-7 november – 100 år 100 verk

25 november-27 februari – Anders Wiklöfs 
konstsamling.

Ålands kulturhistoriska 
museum
Storagatan 1, Mariehamn.
Måndag stängt
Tisdag-söndag 11-17
Torsdag 11-20

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

19 oktober-5 november-16 januari – Slaget 
om Bomarsund i litografier

Ålands sjöfartsmuseum  
och Pommern
Hamngatan 2, Mariehamn.
Juni-augusti 10-17
September 11-16.

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

Hildas doft – en utställning om tingens själ

För barn: Ruby och havet.

Specialutställningar

25.8-24.10 – ”Havets humör - från vemod till 
eufori” av Anna Lind-Bengtsson

Ålands folkhögskola 
Art Park, utställning av studerande visas på 
gårdsplanen.

Ålands jakt- och fiskemuseum
Käringsund, Eckerö
Öppet enl ök för bokade grupper 

Basutställning om jakt, fiske och natur. 

Ålands landskapsarkiv
Öppet mån-tors kl 12-16, fre 12-15.

Miniutställningar om gästböcker, äldre 
trycksaker, ovanliga namn. 

Önningebymuseet
Jonesasgatan 3, Önningeby

20-21 november – vinteröppet i museet.
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Jomala, tel. 0457 343 9730, 32 850, peter@bila.ax

Är du i behov av förråd?

Mångsidig
plåthall

45 m2, H: 3,15 m, B: 5 m, L: 9 m

D u  h a r  d r ö m m e n ,  v i  h j ä l p e r
d i g  f ö r v e r k l i g a  d e n .

Kontakta oss redan idag för offert.

Finströms bygg Ab bygger nytt och renoverar allt inom hus och lägenheter.  
Vi hjälper dig med allt inom bygg och renovering.

Från ritning till färdig produkt.

www.finstromsbygg.ax
info@finstromsbygg.ax

Tom: 040-847 9444

Vi fi xar det mesta inom

byggnation och renovering
med noggrannhet och omsorg. Både små och stora projekt.
Vi har även goda kontakter med andra hantverkare inom t.ex. VVS och el, vilket förenklar 
större projekt för dig som kund. Besök vår Facebooksida för att se bilder på tidigare projekt!

Tel. 0457 33 11 518, daniel@sjostroms.ax, www.sjostroms.ax

Torpvägen 728, Hammarland. Tel. 33615 el. 0457 082 8248

Bra service lönar sig!
Kontakta oss för mer info:

50 års erfarenhet av att producera, sälja och distribuera 
berg och grusmaterial till företag & privatpersoner.

Ingen beställning är för liten eller för stor!

Krossgrus 
i alla storlekar! 

Även matjord & 
täckdikningsgrus

Vi erbjuder lyft med mobilkranar i 
storleken 50-160 ton. Vi lyfter allt från 

små båtar till stora betongelement.

Bra däck inför höstrusket?

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

Välkommen!

Dags för vinterdäck!

Vi är återförsäljare för Euromaster 
och säljer Michelindäck, Nokian 
Goodyear och Tigar.

195/65R15 pris från 78 €
205/55R16 pris från 79 €

Välkommen till Ålands 
mest kompletta 
bilverkstad!



Hus & Fritidscenter
Uppgårdsvägen 3, 22100 Mariehamn • Tel. 14 554 • info@hfc.ax • www.hfc.ax

Vi hjälper dig hitta
ditt drömhus!

KAMPANJ T.O.M. 8 NOVEMBER

5.000 kronor
rabatt 

vid köp av kamin
och skorsten

samtidigt!

Boka ditt 
möte med
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