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Så blir du en Robinsonvinnare på Åland

Se sidorna 32–38

HOS OSS FÅR DU BONUS PÅ DINA MATINKÖP
Godby, Godbyvägen 1424. Tfn 010 765 9600.
Jomala, Lövuddsvägen 1. Tfn 050 318 3767.

Torggatan 6, 22100 Mariehamn. Tfn 010 76 27100.
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Ingång

Ta vara på
sensommarens
guldkorn

I LEDNINGEN
BÅDE MED OCH UTAN SLADD.
NYA RAV4 PLUG-IN HYBRID.

En annorlunda sommar börjar så sakteliga lida mot sitt slut och i stället
för att vara ledsen över att vardagen
snart återvänder och solen visar sig
mer sällan är det viktigt att njuta in i
det sista.
I det här numret av Åland Just Nu får
ni möta flera exempel på ålänningar
som verkar veta exakt hur man ska
göra detta. Anna Lampén-Boeving
blev tvungen att pausa sitt jobb som
globetrottande reseledare och guide
men har i stället valt att vandra på
alla Ålands vandringsleder. Ian Falck
har tältet på taket och kan åka och
campa och upptäcka nya delar av vår
fantastiska övärld direkt när lusten
slår till. Celinda Nordlund och Maria
Snellman njuter till fullo av den
åländska sommaren genom att lägga
ner tid och energi på att laga den
godaste maten de bara kan med de
bästa åländska råvarorna i säsong.
Själv planerar jag åtminstone under
sommarens sista skälvande veckor
att ta inspiration från samtliga personer ni kan läsa om i detta nummer.
Med en sommar som varit så fysiskt
begränsade har det varit just naturen
och maten som blivit min tillflyktsort.
Att gå en vandring på Nåtö naturstig
innan jobbet är ingen omöjlighet för
någon som har bil och jobbar i Mariehamn och det finns ingen bättre
start på dagen än kaffe och en, gärna
hembakad smörgås, i det fria. Något
tältande har det ännu inte hunnit bli
dock, jag har ju inte tältet på taket
så det kräver lite mer planeringen,

”Med en sommar
som varit så fysiskt
begränsade har det
varit just naturen
och maten som blivit min tillflyktsort.”
men på de få veckor jag har kvar hoppas jag att det kan ta och lösa sig.
Kanske jag till och med hinner med
alla utmaningar i Åland Just Nu:s
egna Robinsonutmaning?
Hur du än väljer att spendera de sista
veckorna av den säsong vi håller
högst på våra breddgrader hoppas
jag att detta nummer kan hjälpa till
att inspirera så väl stora som små
äventyr.
Otto Johansson

Föreställ dig en laddhybrid som överskrider alla gränser. Kraftfulla 300 hk
och ypperlig acceleration i kombination med mycket låg förbrukning.
Du kör upp till 65 km enbart med el vid fulladdat batteri. Med hjälp av
Toyotas självladdande hybridteknologi kör du ytterligare upp till 50%
med el tills du laddar nästa gång. Oberoende om du laddar eller inte är
accelerationen och kraften på samma nivå och fyrhjulsdriften finns alltid
till hands. Och alla Toyota hybrider har alltid automatväxel som standard.
Helt nya RAV4 Plug-in Hybrid kan snart bli din –

REDAKTÖR

Otto Johansson

Medarebetare i
detta nummer:

TEXT

Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.

ANSVARIG UTGIVARE
Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

FOTO

Robert Jansson, Hülya Tokur-Ehres,
Staffan Lund

LAYOUT

Sebastian Boman

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

+ 358 18 26026

FÖRHANDSFÖRSÄLJNINGEN FÖR VÅR MEST
KRAFTFULLA RAV4 HAR NU BÖRJAT.

ADRESS:

Otto Johansson, Staffan Lund,
Alexandra Gäddnäs, Thomas
Jonsson, Nina Eriksson

Anna Lampén-Boeving/
Robert Jansson

TELEFON

Matskribent

Staffan Lund
Förutom kräftorna, vad är ett
måste på kräftskivan?

“Eftersom kräftor inte är så matigt måste man komplettera med
något mättande. Pajer är det ultimata tycker jag. Gott, mättande
och perfekt att laga dagen innan.
Gärna fyra-fem stycken med olika
fyllningar. Västerbottensostpaj är
en klar favorit. Bärs är gott men
jag dricker helst något annat till
kräftor och räkor. Satsa på ett
generöst och friskt vitt vin, eller
bubbel. Och ta det lugnt med
snapsen.”

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.

Totalpris inkl.
bilskatt

Leveransavgifter

Totalpris inkl
leveransavgifter

WLTP COutsläpp*

WLTP EU-komb.
förbrukning*

Fri bilförmån /
Bruksförmån

2.5 Plug-in Hybrid AWD-i Active
55 336,06 € 600 €
55 936,06 €

22 g/km

1,3 l/100 km

990/825 €/mån

2.5 Plug-in Hybrid AWD-i Style
58 457,65€ 600 €
59 057,65 €

22 g/km

1,3 l/100 km

1040/875 €/mån

Garanti 3 år/100 000 km, 12 års karossgaranti mot genomrostning, garanti för
hybridsystemet 5 år/100 000 km. Toyota hybridbatteriskydd 10 år/350 000 km.
Funktionsradien för eldriften är deﬁnierad enligt WLTP-mätning. Nya RAV4
Plug-in Hybrid-modellernas CO-utsläpp 29 g/km och kombinerad förbrukning 1,3 l/100 km.
Uppgifterna om förbrukning och utsläpp bekräftas senare då typgodkännandet bekräftats.

LEASING & AVBETALNING

Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

www.ohmansbil.ax
www.toyota.fi • www.toyota.se

Bilförsäljning
Verkstad
Mån – Fre 09.00-17.00
Mån – Tor 08.00-16.30
Lör: sommarstängt juni-aug Fre 08.00-15.00

Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00

Just nu 6 / 2020
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Nyhet!
Sako S20 Hunter 1990€

Sako S20 Precision 2190€

@sako_international

facebook.com/sakointernational

youtube.com/sakoltd

#sakos20

Välkommen in så berättar vi mera!

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

DAGS ATT BÖRJA
TÄNKA PÅ HÖSTENS
INOMHUSPROJEKT

Kakel & Klinker

Golv

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

just nu

Just nu 6 / 2020

med Otto Johansson

Foto: Pekka Mäenpää / Åland distillery

DRYCK

Ny spelare på åländska dryckesmarknaden
Även om det inte är så mycket tid kvar av sommaren så tror jag att sensommarens trenddryck blir Åland Distillerys nya Long Drink. Gjord på gin som
tillverkats i det nya destilleriet på Jan-Karlsgården, smaksatt med blodapelsin och basilika samt en modern och fräsch etikett – den har alla möjligheter
att bli en hit!

Foto: Istock
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FULL
FART I
ECKERÖ

MAT

SIMPELT, GOTT OCH SNYGGT
Grand aioli: en briljant idé och en somrig maträtt som synts på många stora matinstagramkonton under våren och sommaren. Allt du behöver göra är att vispa ihop eller köpa
dig en stor skål aioli, alltså en härlig fräsch vitlöksmajonnäs, och till det färska säsongsgrönsaker, råa, blancherade eller grillade. Vill du riktigt lyxa till det kan man koka ägg,
köpa lite rökta räkor och ett fint bröd.

Det är oftast de första veckorna i augusti som är de varmaste på
hela sommaren och då söker man sig naturligt ut till och på havet. För att verkligen få till sommarstämningen vill åtminstone
jag gärna kunna skråla med till någon av favoritlåtarna och vad
passar då bättre än en vattentät högtalare? Den här från JBL är
en bra mellanvariant som säljs av flera återförsäljare på Åland.
Smidig och portabel utan att spara på ljudkvalitén.

Foto: Sebastian Boman

Foto: Pressbild

Stryktålig
stämningshöjare

STRANDLIV

MUSIK

Sommaren är loppisarnas absoluta högtid. Inte nog med att torgloppisarna
går av stapel varje torsdag sommaren ut så ploppar det upp både privata och
mer organiserade loppisar runt om på Åland varje vecka. I Facebookgruppen
“Loppisar På Åland” tipsas det konstant från både arrangörer och besökare.
Mitt personliga favoritsätt att hitta en loppis på är dock att helt enkelt ta sig
ut på våra vackra åländska landsvägar en lördagsförmiddag och hålla utsikt
efter handmålade skyltar det står loppis på. Efter en heldag på vägarna har
jag sedan bilen fylld med gjutjärnspannor, tavlor och fåtöljer jag inte har någon aning om hur jag ska få ner till studiebostaden i södra Sverige, men lika
lycklig är jag för det!

Foto: Istock

FYND

Har du tröttnat på att ligga i hängmattan och läsa en bok eller behöver avreagera dig efter en tuff vecka på sommarjobbet? Åk då ut till Eckerö och köp
ett aktivitetsarmband på Käringsunds resort, i ett dygn får du så gott som
fritt prova på så väl SUP-bräda som racketsporten padel och mer därtill!

Just nu 6 / 2020
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VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG
Även enligt dina egna ritningar
Saapunki 100S

Halme25

A. Lena Persons
hjärtehotell
Sonja Nordenswan

Leonards koffert

Om åländske skeppsredaren Leonard Johnsson

Conny Andersson

24,90

Se vår
utställningsbastu/stuga!

32,80

24,-

I lögn och lust
Pernilla Lindroos

22,40

Nyaste nytt på

Finns i Godby vid Shell.

• Nybyggnation • Renoveringar
Vi har även försäljning samt vid behov montering
av Kuusamo timmerhus, stugor och bastur.

Coronavåren 2020
– 75 dagar som
förändrar vår framtid
Jörgen Petterson och
Therese Andersson

Katrina – nyutgåva
Sally Salminen

22,-

Ålandshyllan

Både i butiken och på www.bokhandel.ax

Liljekonvaljer
En roman om livet på
Sottunga av Jenny
Gustafsson

29,-

Dags för en större altan på stugan?

Se vår
utställningsbastu/stuga!

www.kuusamotimmerhus.fi

Tidsvävarna
Anette Junie Holmström

20,-

Gammalt och nytt
från Föglö 2020
Föglö hembygdsförening r.f.

Egna vågor
Ett identitetsbygge av
Inger Siiriäinen

44,-

14,-

Åländska kvinnor i
färjrederiernas tjänst
Agneta Karlsson

42,-

Finns i Godby vid Shell.
Gilla oss på facebook!

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343
runar.jansson@aland.net

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

TORGGATAN 14, TEL. 19 745

FÄRSK, RÖKT OCH GRAVAD FISK
Rökta räkor, skaldjur, sill och mycket mer!
sushi!
Nu även

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

18,21,50
27,90

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

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

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

KOMPOSIT:
5 kg
10 kg

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

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

21,90
30,90

Vi säljer även gas vid vår båtmack
St1 Småbåtsvarvet i Östernäs.

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

Erbjudandet gäller 1.6–31.8.

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

www.rundbergs.com
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Nyhet!
Spara
350,-

399,- Ord pris. 499,-

299,- Ord pris. 349,-

TEXAS Fåtölj
B 93 cm, D 102 cm, H 107 cm.
Tyg Micro grå.

PORTLAND Snurrfåtölj
B 73 cm, D 90 cm, H 104 cm. Tyg
Malmö ljusgrå. Finns även i mörkgrå.

SAVOY Hörnsoffa med öppet avslut
B 294 cm, H 85 cm, D 224 cm. Tyg Meda Dusty
Pink. Finns även med öppet avslut till vänster.
Finns i flera färger.

1.199,-

Ord. pris 1.549,-

Finns i lager!

Alltid
lågt pris
ÅRETS STORA

TRENTON 3-sits soffa med öppet avslut
B 286 cm, D 195 cm, H 85 cm. Tyg Rocco grå.
Finns även med öppet avslut till vänster. Köp till
nackstöd 595 kr/st.

699,Finns i lager!

Alltid
lågt pris

599,-

JERSEY Hörnsoffa med öppet avslut
L 295 cm, B 205 cm. Tyg Rocco grå.
Köp till nackstöd 59,-

Sommarkampanj!
15 juni - 31 aug
Med reservation för slutförsäljning.
Sortimentet kan variera från butik till butik.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Finns i lager!

Den perfekta sommarpresenten!

169,-

MUURIKKA ELRÖK
En högklassig elrökugn som
kan användas med eller
utan rökspån.

Spara
100,-

GRÄNNA Bäddsoffa med divan
B 226 cm, H 85 cm, D 165 cm. Vändbar.
Tyg Portland Antracit.

599,-

Ord. pris 699,-

Finns i lager!

från

179,-

MUURIKKA SET
Komplett paket
med stekhäll och
gasolbrännare.

Hos oss hittar du hela Muurikkas
sortiment. Alltid på lager!

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

Mat på instagram

Just nu 6 / 2020

Instagram är troligtvis det sociala medium som lämpar sig allra bäst för att lägga ut matbilder på. Under
åren sedan appen lanserades har det växt fram en
stor subgenre av så kallade matinfluencers som dag
efter dag, vecka efter vecka, delar med sig av sina
skapelser i köket med tillhörande recept och bilder.
Två ålänningar som valt att dela med sig av vad de
hittar på i köket är Celinda Nordlund, @apleasuretoeatyou och Maria Snellman, @spisamedsnellman.
– Matlagning är mitt sätt att koppla bort saker
och ting, att koppla av. Få ha en riktigt lång stund
i köket och pyssla, det får ta tid och jag vill gärna
att det tar tid, då kan jag verkligen stänga av allt

annat och vara avslappnad, säger Maria Snellman.
Celinda Nordlund blev nyligen färdig jurist i Helsingfors och matlagning har alltid varit en viktig del
av sitt liv.
– För mig är det ett intresse och en hobby. Jag
kommer från en familj där mat alltid varit centralt.
När jag var liten var det alltid viktigt att vi åt tillsammans och det lades mycket tid och energi på matlagningen.
– När jag var fem var mitt favoritprogram på tv:n
Nakna kocken med Jamie Oliver – jag brukade
skriva av recepten, så det har sedan tidig ålder varit
ett stort intresse.
» Fortsättning på nästa uppslag

@spisamedsnellman

Åländska råvaror och en kärlek till mat. Det är ledorden för de åländska
matinstagrammarna och vännerna Maria Snellman och Celinda Nordlund. I
framtiden hoppas de båda att de får sällskap av fler ålänningar som delar
med sig av sina kök.

@apleasuretoeatyou

För Maria och Celinda blir instagram med mattema ett kreativt utlopp

Celinda Nordlund och

Maria Snellman.
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Mat på instagram

» Fortsättning från föregående sida

Frihet efter sommarpratet
Celinda Nordlund drev, tillsammans med sin
mamma och sin bästa vän, fram tills för två år
sedan kaféet Tsarevna i Eckerö post och tullhus. När hon inte längre hade caféet kände hon
att hon behövde ett kreativt utlopp för matlagningen.
– Jag tänkte att det här är ett kul sätt när jag
ändå alltid lagar mat och fotograferar den, så det
kanske mer är för egen dokumentation.
Maria Snellman, till vardags journalist på
TV4-nyheterna, startade i sin tur sitt konto för
ganska exakt ett år sedan, i augusti 2019. Den
sommaren sommarpratade hon och berättade
bland annat om sin ätstörning som hon kämpat
med i flera år.
– Den höll tillbaka mitt matintresse. Men när
jag sommarpratat kände jag att jag var färdig
med den grejen, säger Maria Snellman.
Några veckor senare satt hon och hennes
pojkvän och pratade om hur hennes matintresse
blomstrat efter sommarpratet och hur hon ville
göra något mer av alla de bilder hon tog.
– Han sa ”vad sjukt att du inte har ett matinstagramkonto”. Jag tyckte att jag inte hade något
bra namn så vi satte oss och spånade på olika
namn och till slut kom vi fram till att ”Spisa med
Snellman” är det töntigaste men att det samtidigt funkar. Då kände jag att vi kör!
– Det har varit jätteroligt att se att folk uppskattar det man gör och lägger ner mycket tid
på, förutom de som äter min mat då.

Axgan utan att tänka efter
I Maria Snellmans föräldrars trädgård i Österkalmare bjuder de två vännerna på en plommongalette med rosmarin som de även skrivit ett
recept till för Åland Just Nu. Att komma hem till
Åland och laga mat på lokala råvaror är något de
båda vännerna njuter av.
– Mina föräldrars lokalbutik är Hugos i Hammarland och dit kan jag gå och köpa ekologiska
ägg som jag vet kommer från en gård i närheten.
Det är något man lätt tar för givet tills man är
borta från det.
– Det finns så gott som allt lokalt, de flesta
frukter, örter, grönsaker, mjöl, fisk och kött. Du
kan verkligen göra en riktig axgan-måltid utan
att tänka till egentligen för allting ligger där. Det
bara ger och ger och ger, säger Maria Snellman
Just det lokala och närproducerade är något
som även genomsyrar bägges inställning till matlagning.
– Jag försöker att det ska vara så lokalt som
möjligt, gärna ekologiskt och gärna i säsong. Det
tycker jag är grunden, tomater på vintern kommer inte att vara gott eller sparris i november,
säger Maria Snellman.
– Sedan tycker jag att det är roligt om det

Maria och
Celindas
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instatips

finns en historia bakom en maträtt.
Jag lagade exempel en
@petitefoods - Va
ck
pedagogiskt. Både ert och
”ossetian pie”, en georgisk eller
mat och vin.
kaukasisk rätt som man fyllde med
@matpainsta - Un
derbara småost och jag kände mig verkligen
och mellanrätter
- och tips på hur
som en gammal tant för att man
du kan tänka för at
t skapa en hel
vet att det här har gjorts i flera
middag av dem.
hundra år på en annan plats. Utö@carroandkale - Un
derbara bilder
ver det tror jag inte att jag har en
på enkla och vack
ra
rätter. Lite
stil förutom att man inte ska vara
fisk- och kötträtte
r,
m
en mest
glutenintolerant eller mjölkproteivegetariskt.
nallergiker om man ska äta med
@goingdeepwithfo
od - Ett annat
mig, då blir det jobbigt.
åländskt konto, m
at
glad familj som
För Celinda Nordlunds del
dokumenterar va
d
de äter, lagar
blir det så gott som uteslutanoch dricker ute på
Föglö.
de vegetarisk mat både i hemmet och på Instagramkontot.
– Jag äter gärna god fisk och kött ibland men
det är inte något jag tycker är roligt att laga och
därför är jag inte bra på det.
– Ska man äta med mig ska man tycka om
vitlök, annars blir det ingenting! Jag tycker
mycket om sydeuropeiska smaker och mat från
mellanöstern.

Tröskel för ålänningar
På Åland finns det i dagsläget några matkonton
utöver Maria Snellman och Celinda Nordlunds
men de lyser ännu med sin frånvaro.
– På ett sätt kanske det är någon slags jante
men samtidigt så finns det åländska matkonton
bara lite olika stil. Jag tänker på korvkungen,
Rökka-Göran Nyman, Han har säkert flest följare av alla åländska matkonton men där är det
en helt annan stil med korvar och två deciliters
mjölk och jag följer det och jag älskar det, säger
Maria Snellman.
Celinda Nordlund tror att avsaknaden av
åländska matkonton kan handla om en inbillad
press på kvalitet.
– Följer du konton som är inriktade på mat så
är det jättemånga som är så proffsiga. Bilderna
och stylingen ser ut som att det skulle vara taget
i studio och tryckt i ett magasin fast det är amatörer och fotograferat.
– Då kan det lätt upplevas som “inte kan väl
jag göra perfekt” och då blir det jättesvårt. Skulle
man ha ambitionen att allt man lägger upp kommer från Elle mat & vin så skulle i alla fall jag
aldrig känna mig nöjd.
I framtiden hoppas de båda få se fler ålänningar som visar upp sina kreationer i köket på
Instagram.
– Att driva ett Instagramkonto är ett jätteroligt
sätt att inte bara dokumentera och dela med sig
utan också att hitta idéer och andra som delar
intresset. Vad det än är för intresse så finns det
andra med samma, säger Celinda Nordlund.
– Matinstagram är self-love, en mysig känsla,
fyller Maria Snellman i.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

Under sommaren är de två vännerna hemma från studier och jobb på varsin sida Ålands hav. Då ser de till att laga

Kvinnofridslinjen

Cykelförsäljning & reparationer

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dej som utsatts för fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld eller hot och våld. Du som anhörig eller vän är också
välkommen att ringa.

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!
och

i samarbete

Norragatan 9, tel. 040 55 37511

Mat på instagram
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Maria och Celindas åländska sommarrecept
Åländska flatbreads med grillade
tomater, zucchini och kräm på Mattas
salladsost. 4 portioner
Ett flatbread är som en liten pizzabotten som du grillar och därefter toppar med vad du vill. I det här receptet har vi valt att äta
bröden med en kräm på åländsk salladsost och grillade solmogna
grönsaker från åländska odlare.
DEG (Degrecept av Sofia Wood)
Du behöver:
5 dl åländskt vetemjöl + lite mer till utbakning
0,75 tsk bakpulver
2 tsk salt
0,5 tsk strösocker
3 dl åländsk gräddfil eller naturell yoghurt
4 msk olivolja

Grilla zucchinin och de hela tomaterna på medelvärme tills de
får färg. Lyft åt sidan och täck med aluminiumfolie.
Grilla bröden på medelvärme (eller stek dem i stekpanna) tills
undersidan fått fin färg. Vänd därefter bröden och grilla på andra
sidan tills de är genomgräddade.
Lyft bröden åt sidan och pensla dem med vitlöks- och persiljesmöret.
Bred ostkrämen över bröden och toppa med de grillade grönsakerna. Dekorera gärna med färska örter som till exempel persilja
eller basilika.

Gör så här:
Blanda de torra ingredienserna i en skål. Tillsätt olivolja och rör
ihop. Addera gräddfilen och rör ihop till en kladdig deg. Knåda degen i drygt 10 minuter tills den blir mjuk och följsam.
Täck skålen med plastfolie och låt degen vila medan du förbereder tillbehören.
OSTKRÄM
Du behöver:
2 burkar Mattas salladsost eller 200 gram fetaost
1 burk åländsk crème fraîche
Finriven zest (det yttersta av citronskalet) från en liten citron
Saften av en liten citron
2 vitlöksklyftor
5 msk åländska myntablad, hackade
Svartpeppar
Stavmixer
Gör så här:
Häll av salladsosten och lägg den i en skål. Tillsätt crème fraîchen
och mixa ihop osten och crème fraîichen till en kräm. Tillsätt finriven citronzest och citronsaft. Finriv vitlöksklyftorna, hacka myntan och blanda ner i krämen. Smaka av med svartpeppar.
VITLÖKSSMÖR FÖR
PENSLING AV BRÖDEN
Du behöver:
100 gram åländskt smör
1 klyfta vitlök
1 dl åländsk persilja, hackad
Gör så här:
Smält smöret. Finriv vitlöken, hacka persiljan och rör ner i det
smälta smöret. Ställ åt sidan.
GRILLADE GRÖNSAKER
Du behöver:
1 större åländsk zucchini eller 2 mindre
2 askar åländska körsbärstomater, gärna i olika färger (ca 500
gram totalt)
Olivolja
Saft från en halv citron
Salt
Ev. färska örter för dekoration, t.ex. basilika eller persilja

mycket mat tillsammans och till sina kompisar.

GRILLNING OCH MONTERING
Ta upp degen på mjölat bakbord. Dela i fyra lika stora delar.
Forma varje del till en boll och platta ut med händerna till en oval
som är ca 0,5 cm tjock. Lägg upp på bakplåtspapperklädda plåtar
i väntan på grillning.

Gör så här:
Hyvla zucchinin på längden med en osthyvel eller mandolin. Lägg
skivorna på ett fat. Ringla över lite olivolja och citronsaft, salta lätt
och massera försiktigt in.
Tomaterna grillas hela och behöver inte marineras.

Åländsk plommongalette med rosmarin
Nu under sensommaren har många trädgården full av plommon.
Ett utmärkt sätt att ta tillvara dem är att göra en galette, alltså en
fransk paj som bakas utan pajform. Färsk rosmarin ger pajen en
trevlig kryddighet.
DEG
Du behöver:
100 gram åländskt smör, rumsvarmt
1 åländskt ägg
2 dl åländskt vetemjöl + lite mer till utbakning
1,5 dl mandelmjöl
0,5 dl strösocker
0,25 tsk salt
3 msk rårörsocker
FYLLNING
18 medelstora plommon (ganska fasta)
1 dl rårörsocker
Finriven zest (det yttersta skalet) från en citron
2 tsk färsk rosmarin, finhackad + ev mer till garnering
2 msk potatismjöl
Saft av en halv citron
Till servering: åländsk vaniljglass eller åländsk lättvispad grädde
smaksatt med lite vaniljsocker
Gör så här:
Nyp snabbt ihop alla ingredienser förutom rårörsockret till en
smidig deg. Detta kan även göras i matberedare. Täck skålen
med plast och låt stå i kylen i 30 minuter.
Dela plommonen på hälften, ta ur kärnorna. Dela varje
halva i två eller fyra klyftor beroende på plommonens storlek.
Blanda ihop rårörsocker, finriven citronzest, rosmarin
och potatismjöl i en skål. Vänd försiktigt plommonklyftorna i
blandningen.
Sätt ugnen på 200 grader. Ta ut degen ur kylen. Lägg den
på ett mjölat bakplåtspapper och kavla till en cirkel som är
ca 3 mm tjock. Flytta över bakplåtspappret med degen till en
plåt.
Arrangera plommonklyftorna i ett cirkelmönster på degen.
Börja ca 3 cm från kanten och jobba dig inåt. Pressa citronsaft över plommonen och vik försiktigt upp pajens kanter över
de plommon som ligger ytterst.
Strö rårörsocker över pajkanten. Grädda i mitten av ugnen
i 20-25 minuter, tills pajskalet är gyllene.
Låt pajen svalna något. Pudra över florsocker, dekorera
eventuellt med mer rosmarin. Servera med vaniljglass eller
lättvispad grädde smaksatt med vaniljsocker.

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

SKÄRGÅRDSHOTELL

Besök oss i sommar

Vi har öppet vard. 12.00–19.00 tillsvidare
Följ oss gärna på Facebook eller gå in på vår hemsida www.idrottscenter.com
för eventuella ändringar i öppethållningstiderna. Hoppas vi ses!

– med båt, bil, MC
eller cykel
– på en dagsresa eller
övernatta i rum eller
stuga. Välkomna!

Gullvivan
BRÄNDÖ * ÅLAND

DAGENS LUNCH
mån–fre 11–14

A LÁ CARTE
Bärvägen 5, 22410 Godby. Tel. 018-41 555, info@idrottscenter.com

Ring för mer info.

Hotell och Restaurang Gullvivan
Tel/Puh +358-(0)18-56 350, +358 (0) 40 537 1777
gullvivan@aland.net
www.hotellgullvivan.com
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Robinson

Robinsonvinnaren
Michael Björklund.

Just nu 6 / 2020

TV4 gick, för inte allt för länge sedan, ut med att man kommer spela in nästa
säsong av Robinson i Norrbotten, Sverige. Det är alltså fullt möjligt att plocka
ut de tropiska äventyren från tv-rutan och sätta dem i en nordisk kontext – och
Åland Just Nu bjuder här på en guide till hur du kan leka Robinson hemma på
Åland! Dela gärna med er av era tolkningar på Robinson-utmaningarna under
hashtaggen #ålandsrobinson
Text: Alexandra Gäddnäs

Robinson à la Åland
Var
för
int
eb
yg
g

a

Bygg ditt eget
vindskydd

ja i
ko
en
?
mar
som

Foto: Daniel Erikss
o

Det är dags att dra sig till minnes hur man bygger världens
bästa koja. Denna lilla utmaning passar alldeles utmärkt
att göra med barn!
Först och främst gäller det
att bestämma målsättningen
med vindskyddet: är målet att
ni ska kunna övernatta eller ska
det bara vara ett bra fikaställe?
Om platsen för vindskyddet är på
egen mark är det enbart fantastin som
sätter gränser för konstruktionen – kanske
ni har tillgång till lite vass som kan fungera som
ett bra tak eller granris som får agera golv?
Du kan annars alltid fuska genom att glampa! Att glampa innebär att lyxcampa och
via AirBnB hittar du till exempel ett alldeles ljuvlig tält med havsutsikt i Hammarland!

n

I Vårdö finns höghöjdsbanan.

Foto: Daniel Eriksson

Höghöjdsbanan på Vårdö

Barnvänlig!

Högt uppe bland tallarna i Sandösund hittar du Flowpark – en äventyrsbana med tre
olika höjder och svårighetsgrader. Ta på dig oömma kläder. Banorna är byggda på
befintliga tallar och lite här som var finns risken att du blir lite kådig eller fastnar i
barren.
En rolig variant är att testa alla tre banor: först den minsta barnbanan för att testa på upplägget, sedan mellanbanan och slutligen den allra högsta. Samtliga banor
avslutas även med en zipline av olika längd!
Då banan har flera olika svårighetsgrader är detta ett roligt uppdrag även för de
yngre äventyrarna. I anslutning till banan kan man både köpa glass eller hyra kanoter ifall man vill utöka utflykten ännu mera.

Klassiska bildäck att trampa sig igenom och förbi finns självklart på hinderbanan. På bilden Malin Svegemo
och Patrik Broo. Foto: Jacob Saurén

Hinderbanan vid Vikingahallen
Vid Vikingahallen i Jomala finns en alldeles gratis Robinson-aktivitet som ständigt är
öppen! Hinderbanan erbjuder många utmaningar: jag måste själv erkänna att jag inte
riktigt bemästrat alla hinder ännu.
Som uppvärmning kan man ta en rask promenad eller joggingtur
runt Dalkarby träsk. Banans underlag är bark och är således
ganska snäll även mot känsliga knän och leder. För den som
vill hålla det lite lugnare kan man arrangera en egen liten
poängrunda längs leden. Placera ut åtta frågor med jämna
mellanrum och dela upp sällskapet i ett antal lag som får promenera leden och se hur många poäng de kan skrapa ihop.
Ifall man vill svettas lite mera springer man leden och ger
sig sedan direkt på hinderbanan. Lycka till!

Passar
oavse
fysiska fötrtu
sättningar!t-

Bra
familjeaktivitet!

Festlig
fyrkamp
Samla ihop ett kompisgäng, hitta en
lagom stor gräsplätt med tillgång till ett
träd med grenar som du lätt når samt
införskaffa lika många majonnästuber som deltagare. Uppmuntra gärna
deltagarna till temaenlig klädsel och
förbered er med fördel genom att äta lite
take away-mat från en åländsk restaurang – kanske Smakbyn för att komma i
rätt stämning?
Denna fyrkamp fokuserar på envishet
framför allt. Inled med att utse en opartisk och rättvis domare. Poängsättningen
föreslås följa antalet deltagare. Det vill
säga: är ni fem tävlande är maxpoängen
för varje gren fem poäng – vinnaren får
fem poäng, den som är näst bäst får fyra
poäng och så vidare.
Första grenen är den klassiska jägarvilan. Ställ er mot en vägg eller ett träd
med knäna i en perfekt 90 graders vinkel. Den som står längst vinner.
Andra grenen byter muskelgrupp – nu är det dags att utnyttja trädet ni förhoppningsvis har i närheten. Häng
med armarna i en gren och
se till att fötterna inte nuddar marken. Ifall ni bara
har tillgång till en gren gör
ni det i omgångar och domaren
tar tid.
Tredje grenen utmanar balansen. Alla
ska helt enkelt stå på ett ben, så länge
de bara kan. Öka svårighetsgraden ge-

Perfek
för kompits
gänget! -

En fyrkamp i sann Robinsonanda.
MIchael Björklund visar hur det kan
gå till. 
Foto: Robert Jansson

nom att placera alla deltagare på

en stubbe eller liknande.
Fjärde grenen involverar majonnäsen. På 100 sekunder ska deltagarna
försöka göra en så lång obruten linje som
möjligt med majonnäsen – längst vinner!

Just nu 6 / 2020
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BRA SKOR
till kidsen!
38.90
NIKE STAR RUNNER 2 (PSV)
stl. 30–34

Nu välkomnar vi ännu en generation tandläkare
till oss på Granntanden!

Nikolaj Lagström och Hanna Persson
förstärker vårt team och tillsammans håller vi
öppet för er hela sommaren!

Vi fortsätter ta emot nya patienter och hjälper
även med akuta fall

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

Trädgårdsmaskiner

Välkomna att boka tid: 018-41 410
Godby Center, 22410 Godby
www.granntanden.ax

Hela Ålands sportaffär!

Trädgård

Färg & tapet

Arbetskläder

10.000 m bygg& fritidsglädje!
2

Marksten

Båtar, marin & fiske

Byggvaror

Verktyg & maskiner

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

Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn
info@granntanden.ax

Trädgård

Joh

12

1
Ett mysigt,
gammeldags café
med hembakt
kaffebröd och
lättare luncher.
Allt från LCHF;
sockerfritt och
allergivänlig mat
hittar du hos oss!

v.

bo
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TORGGATAN 15

g en

På Torggatan 15 hittar du Mariehamns mest
annorlunda shopping där atmosfär, inspiration och kreativitet står i första rummet.
I ett av stadens äldsta trähus har vi skapat
en härlig blandning av återbruksdesign,
åländskt hantverk, konst och vintage.
Här kan du också koppla av en stund i vårt
kafé och besöka Galleriet en trappa upp.

Välkommen in till oss!

c kelöv ä
Mö

Hantverk, konst, återbruk, design och kafé

a

e
nn

Öppet
Öppet:

Mån–fre 10–17
Lör 10–16

Tis – fre 11 - 17
Lör
11 - 15
Sön
12 - 15

(Förlängda öppettider under högsäsong,
se www.viktor.ax eller vår Facebook)

2

Nybondas

SITTKOFF GALLERIAN

Högskolan
på Åland
Östra

3

Central-Apoteket
PÅ SKARPANSVÄGEN 24

Våra öppettider:

0

10

1:a – 15:e varje månad:

100 m

16:e – sista varje månad:

Ålands
yrkesgymnasium

Måndag–fredag ............... 08.30–19.00
Lördag.............................. 10.00–16.00
Söndag ............................ 11.00–16.00

Strandgatan

Måndag–fredag ............... 08.30–17.00
Lördag..................................... STÄNGT
Söndag ................................... STÄNGT

3

Högskolan
på Åland
Norra
Ålands
yrkesgymnasium

200 m

11

300 m

Välkomna!

400 m

Apotekare Johan Ek med personal
Ålands
yrkesgymnasium

Skarpansvägen 24, tel. 19 655
www.central-apoteket.ax
e-post: central-apot@aland.net

Ålands
lyceum

vä
ckelö
Mö

Börja ditt fiskeäventyr på Torggatan 12!

14 5
9 13
12
8 4 2
7

ÅSS
Gästhamn

1

Vi är alltid ”up to date” med det senaste.

4

Ålands
Sjöfartsmuseum

n

MSF
Gästhamn

ge

• Rullar
• Spön
• Drag
• Nät
• Jerkbaits
• Knivar
• Fritidskläder

500 m

6

Statens
Ämbetshus

Ålands kulturhistoriska museum
& Ålands konstmuseum

Lilla holmen

Högskolan
på Åland
Södra

Specialaffär för:

Jakt- och Fiskebutiken
VI FINNS PÅ
Äventyret Ab

Grundkarta © Lantmäteriverket.
Bearbetning © Strax Kommunikation
Reproduktion och partiell kopiering utan
skriftligt tillstånd är förbjuden.

Viking-/
TallinkSiljaterminalen

Torggatan 12, tel. 23 860
info@aventyret.inet.fi

Kom med i vårt
Stamkundsprogram!

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

DAM- & HERRKLÄDER

Det lönar sig a bli medlem och samla bonus
genast i början av kalenderåret!

Din anslutningsförmån -15% på di första inköp

som stamkund (ej läkemedel eller rabaerad produkt)
En liten present till alla nya stamkunder!

• Ålandspannkaka
• Glutenfritt
• Laktosfattigt
• Rawfood

7
TORGGATAN 12, TEL. 19 293
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Öppet alla dagar utom söndag | Ekonomiegatan 2 | Mitt i stan
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Torggatan 3, tel. 16 511,
www.apoteket.ax
1–15:e varje månad:
Må–fr 8.30–19, lö 10–16,
sö & helgdag 11–16
16:e–sista varje månad:
Må–fr 8.30–17, lö & sö stängt

Gale

• Veganska alternativ

2
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Damklocka

Herrklocka

249,-

249,-

Vattentät
100 m

Herrklocka
Roséfärgad,
vattentät
100 m

Vattentät
100 m
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219,-

Norragatan 5, tel. 13 260
vard. 9–17, lörd. 10–14.
Torggatan 9, tel/fax 13 174.

Välkommen till Avancia
– största träningsutbudet på Åland!

TURIST
DROP IN ..(16,-)

13,-

VECKOKORT

25,-

............................. från
Bygg på med flera veckor!

10

Gäller 1.6–31.8.2020
Se mer information på www.avancia.ax

Strandgatan 21
tel. 14 730

Åland Guide med
tips om allt du kan
göra på Åland!

11

Neptunigatan 1 I tel. 15 215 I info@avancia.ax

Nytt märke
i butik!

n

Häng med och upplev alla sevärdheter, aktiviteter,
shopping, mat & dryck, museer, naturstigar och
mycket, mycket mer. Med Åland Guide blir det
aldrig tråkigt.
VI PRATAR GÄSTERNAS SPRÅK – OCKSÅ FINSKA OCH ENGELSKA!
Guiden finns i separata språkupplagor på svenska, finska och engelska.
Gästerna från Finland och Baltikum är viktigare än någonsin i år.

www.ziczac.ax 12

PAPPER + DIGITALT!

Erbjudanden med ÅLANDSKORTET

Artiklar och annonser i Åland Guide exponeras i e-magasinet på nya fräscha
aland.com! Läs bekvämt i dator, telefon eller läsplatta!

Kortvaruboden

VILL DU GE ÅLAND GUIDE TILL DINA GÄSTER?
Omtänksamma turistföretagare ger Åland Guide till sina gäster.
Mejla guide@strax.ax och ange vilka språk du vill ha. Levereras i buntar om 25 ex.
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Statens
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detaljerad
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+358 (0)
18 528 700
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Glada

Butiken på gågatan mitt i sta’n!
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Strandgatan

Kastringev

Högskolan
på Åland
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Ålands
yrkesgymnasium
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Finns att köpa i Ålandstidningens
reception, Strandgatan 16.

HE

9,-

(ord. pris 13,-)

@kortvaruboden
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Badhotell
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Badhotellet Carlsro – en pärla vid havet
I slutet av juni slog familjen
Delfs upp portarna till Ålands
enda badhotell då den gamla
redargården Carlsro i Degerby
på Föglö öppnade sin restaurang- och butiksdel.
– Vi försöker ta det bästa
från Åland och det bästa från
Danmark, säger Johanna
Delfs som tillsammans med
sin man Ebbe Delfs flyttat från
Danmark och fått liv i husets
hundraåriga historia.

1912 stod redarhuset Carlsro på Föglö klart
och redaren och affärsmannen Carl Helin
kunde följa fartygen i farleden utanför Degerby från sitt kontor i huset.
I slutet av juni öppnade paret Johanna
och Ebbe Delfs upp portarna för Ålands första
badhotell då man fått liv i huset som stått
tomt en längre tid.
Familjen, där även treårige August ingår,
tog över huset för mindre än ett år sedan.
Ålandsfödda Johanna Delfs, tidigare Hansell,
lämnade sitt arbete på Danske Bank i Köpenhamn medan Ebbe Delfs sa upp sig från
sin tjänst som marknadsföringschef på Danmarks fotbollsförbund för att ge sina drömmar en chans.
– Vi ville göra något annat och en sak var
att driva något slags hotell – och det skulle
vara på Åland, säger Johanna Delfs.
Att det skulle kunna bli ett badhotell fanns
även i tankarna.
– Om vi hittade ett hus vid vattnet hade vi
konceptet klart, säger Johanna Delfs med ett
leende bara dagarna innan öppningen.
Paret Delfs hittade sitt drömhus för mindre än ett år sedan, blev ägare i december i
fjol – och sju månader senare står man inför
öppning av restaurang- och butiksdelen.
Båda två var överens att satsa allt man hade
på Carlsro.

Johanna och Ebbe Delfs driver det nyöppnade badhotellet Carlsro på Föglö.

– Vi sa att ”nu gör vi det här”, säger Johanna Delfs med ett skratt.

Mycket Danmark
Badhotellet har fått en klassisk stil där man
bevarat mycket av originalinredningen och
dessutom försökt återställa mycket annat för
att få tankarna tillbaka till den gamla badhusepoken. Många ritningar finns kvar och
bilder finns bevarade.
– Badhusepoken kommer från Danmark,
noterar Johanna Delfs som studerat hur societeten från de danska storstäderna sökte sig
mot havet på somrarna för att unna sig lyx.
På Carlsro finns det danska karameller,
danska flaggor, danska drycker, smørrebrød
– och naturligtvis restaurangporslin från
Royal Copenhagen.
– Vi försöker ta det bästa från Åland och
det bästa från Danmark, säger Ebbe Delfs,
bördig från Jylland.
Som gäst kliver man in i butiksdelen där
en gång i tiden Carl Helin startade en butik
med varor som hans båtar kunde hämta hem
från sina resor. Den utbyggda butiksdelen
härrör troligen från sent 1920-tal och det
mesta är fortsatt i original.

– All isolering var Ålandstidningar från
1929, säger Johanna Delfs och noterar att
Lars Sonck står bakom arkitekturen på den
något senare byggda handelsdelen och terrassen ovanför.
I butiken kommer det att ske försäljning
av både åländska och danska produkter – i
viss mån internationella varor som på Carl
Helins tid.
– Men han hade nog ett bredare sortiment
än vad vi kommer att ha, säger Johanna
Delfs.

Orört redarkontor
Carl Helins gamla kontor stod orört då paret
Delfs tog över huset.
– Till och med pappret var kvar i skrivmaskinen, noterar Johanna Delfs.
Mycket av ångfartygsredarens inredning
finns kvar i rummet där nu baren huserar.
Restaurangen har i dessa coronatider
plats för 35 gäster i två rum. Ett av rummen pryder även ett piano och ett porträtt
av Carl Helins dotter Astrid Helin, operasångare i Helsingfors som bland annat
uppfört
”Zigenarbaronen” på Svenska teatern.

– Vi kommer att hålla operettkonserter
här, avslöjar Johanna Delfs.
Några överraskningar stötte man på under
renoveringen då man fann en gammal bibel
som troligen tillhört Carl Helin. Hans framtid
var nämligen tidigt utstakad som präst men
som bekant blev han någonting helt annat.
– Man kan tro att Bibeln kan ha varit
någon slags gåva till honom, säger Johanna
Delfs som just nu letar en glaskupa att ha
den i för att besökarna ska kunna ta del av
den förre ägarens historia.
Carlsro har även två uteterrasser, en på
andra våningen och en på framsidan av
huset. Sonck-terrassen har gått från ett
verandatak till en kafé- och restaurangaltan.
– Men på den tiden var det bara herrarna
som fick gå upp dit, säger Ebbe Delfs som
fått berättat för sig av äldre grannar hur Carl
Helin och hans affärskollegor stod i kostym,
slips och rökte cigarr på verandataket.

Hotellet i påsk
Paret Delfs räknar med att badhotellet ska
slå ut i full blom till påsken nästa år då man
även öppnar hotelldelen i huset. Carlsro kommer att ha fem rum redo för gäster och en
bäddkapacitet för femton gäster.
– Och där ska det bli ett badområde och
brygga, säger Johanna Delfs och pekar ned
mot vattnet bara ett stenkast bort.
Nu jobbar man som bäst med att återskapa trädgården i originalstil så gott det går. Av
renoveringsarbetet har de skött det mesta på
egen hand men även engagerat hantverkare –
mestadels lokala hantverkare.
– Det finns duktigt folk på Föglö, noterar
Johanna Delfs.
Paret har stött på många positiva reaktioner från både Föglöbor och övriga ålänningar.
– Många är nog nyfikna på hur det
kommer att bli. Föglö har verkligen tagit
emot oss. Och vi tror på det här konceptet, säger Johanna Delfs.
Text: Thomas Jonsson
Foto: Robert Jansson
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MARS–APRIL-SPECIAL

Cecilia Zilliacus, violin, konstnärlig ledare

Vardagar 9.30–17.00
Lördagar 11–14

UR & GULD

Torggatan 13
Tel. 19 833
www.wickstroms.ax

OPEL ASTRA SPORTSTOURER

CROSSLAND
från

19 160€

biljetter www.alandica.ax & www.visitaland.com
program och info www.katrina.ax

från 22 515 € inkl 2114,22€ bilskatt

inkl 2 464,57€ bilskatt

En elegant crossover med SUV-design. Opel Crossland X har högeffektiva motorer,
premium-klass innovationer och exceptionell flexibilitet.

Familjekombin med sofistikerad design och innovativ teknik samt smarta säkerhetssystem.

Opel Vivaro är en transportbil,
en skåpbil och det perfekta
kontoret på hjul.

OPEL VIVARO

från

28 215 € inkl. 1 536,63€ bilskatt

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

NYA OPEL CORSA
Bästa bilköpet 2020 enligt AUTOBEST

Opel Corsa bensin 15 390 € inkl 1432,77€ bilskatt
Opel Corsa-e Elektrisk 33 710 € inkl 854,64€ bilskatt

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –
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Böckerna du inte får missa under sensommaren
Oavsett om du har semestern framför dig eller
redan avklarad kallar augusti på många sköna
lässtunder. Här har Åland Just Nu samlat fyra
bläddervänliga böcker för sensommaren – några
nyheter och en gammal goding som bara har
vuxit i popularitet det senaste året.
är rättframt och okonstlat
men förvirrande.
Reservera en heldag för
denna rosa dröm, hänger du
med i minst hälften av vad
som händer har du lyckats!
Se det som ett substitut för
ett åkband på Tivoli och
kombinera gärna läsningen
med lite sockervadd, popcorn
eller torr varmkorv för en
mera autentisk upplevelse.

Semesterläsning
Dammsuga i mörker – så
extremt mycket men inget alls.
Av Jen Beagin.

Foto: Istock

• Mona är städerska i
staden Taos. Mer än så är
inte värt att berätta, för jag
vet inte riktigt. Är detta litteraturvärldens svar på Tiger
King? Vart tionde sida behöver jag ta en paus och försöka fundera vad i hela friden
som har hänt och vad jag läser. Bajs, späkelser, sex och
en ständig hänfördhet för ett
nordiskt kallt ideal. Allting

restaurang

vid St1-macken

För unga vuxna
Silver – lågmäld
universitetsromantik
Av Hanna Ylöstalo.
• Vi förflyttar oss mellan

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

ÖPPET ÅRET RUNT!
29.6–2.8: må-to 10.30–21
fr-lö 10.30–22 • sö 12–18

Vi serverar dagens, middag, matiga pajer,
smarriga smörgåsar och sallader, hembakt
kaffebröd, ålandspannkaka, glass, goda
drycker m.m.
Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade
grupper. Mera om oss och om dryckesprovningar hittar ni på vår Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren.
Vi har alla rättigheter!

y!

Även Take awa

en diffus finlandssvensk
småstad och en odefinierad
storstad. Silver flyttar in på
elfte våningen, ser på Star
Wars, dricker gin och tänker
på sin mamma och mormor
som är kvar där hemma.
Egentligen är det inget storslaget som händer - det är
familjebråk och kompisstrul, någon vinbox och en
död älg – men det är också
det som är charmen.
Mycket handlar om
avslut och början, och framförallt spännrummet där
emellan. Det är en roman
om att börja på universitetet
parallellt med en roman om
att inte göra det. En bra bok
att sträckläsa en regnig dag!
P.S Vill du fortsätta på
spåret ”inblick i studielivet”
har samma förlag gett ut
Nationen av Michaela von
Kügelgen: fungerar båda för
att ge föräldrar ont i magen
när de släpper iväg sina

ungdomar till studielivet
men också som en, aningen
tillspetsad, inblick i hur ett
studieliv KAN se ut. D.S

Instagram är enormt populär och hon gör simpla gröna
recept på fräscha råvaror.
Denna bok är extra bra
för dig som känner att du
behöver lite mera inspiration
gällande gröna rätter: även
fast du är en köttätare kan
du hitta trevliga tillbehör i
boken.

• Rooneys bok om den
omaka ungdomsduon är
älskad och hatad. Den började snabbt toppa listorna
både i Norden och internationellt och blev till en TVserie: som blev minst lika
hyllad. Boken är i skrivande
stund fortfarande tillfälligt
slut på Adlibris – trots att
den släpptes på svenska redan 2019.
I boken hamnar vi i en
irländsk småstad och det
känns som det alltid regnar.
Vi har en rik familj utan
kärlek och en fattig familj
med mycket kärlek: och
Marianne och Connell som
fattar tycke för varandra. Vi
får följa med duon från småstadsgymnasiet hela vägen
till college-examen och det
är en historia om ungdomskärleken och hur den transformeras när Marianne och
Connell blir allt vuxnare.

Ny kokbok
Vegan på fem ingredienser
– färgglatt ögongodis.
Av Siri Barje.
• Detta är en härlig färgklick – gillar du inte att laga
mat fungerar den alldeles
utmärkt som fin blädderbok
att ha på vardagsrumsbordet. Siri Barje har tagit matvärlden med storm: hennes

Serien som bok
Normala människor
– en långdragen snackis.

Text: Alexandra Gäddnäs

Av Sally Rooney.

Välkomna!

Tel. +358 40 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net

Jazz’n Blues Fest

Obs!
Endast
70 platser!

1–2 AUGUSTI 2020

Lördag 1.8 kl. 17.30

Bluesmeny med
Micke Björklöf & Blue Strip

Söndag 2.8 kl. 12.00

Jazzlunch med
Red Beans & Rice Jazz Band

Jazzen
hörs även
på
terrassen
!

TERRASSEN ÖPPEN FÖR ALLA! Terassmeny serveras hela dagen fram till 20.00
För mer info och menyer www.seagram.ax. Försäkra dig om bordsplats, boka i tid på tel. 51 092.

Degerby • info@seagram.ax • www.seagram.ax
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Nu finns nya elbilen hos oss!

Laddhybrider från Mercedes

Mercedes EQC

Välkommen och provkör, demobil finns.

A-klassen
Med imponerande räckvidd, upptill 400 km på el och högsta
säkerhetsnivå ger EQC en ny och fascinerande känsla av eldrift.
Nya EQC har inspirerats av en modern, ansvarstagande livsstil med en körupplevelse utan
utsläpp. Att köra nästan utan motorljud och med mjuka accelerationer ger mersmak.
Det är en upplevelse som knappt kan beskrivas med ord, däremot i siffror och fakta.
EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning):
22,3-25; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0

Den första laddhybriden i
märkets kompaktklass

Med elmotorns hjälp kör du ca 65 km helt utan utsläpp och
efter det tar den effektiva och bränslesnåla bensinmotorn över
och kör vidare utan att du behöver bekymra dig över nästa
tankningsställe.
Pris från: 38.970,-

SÅ GOTT SOM SAMTLIGA MERCEDES-MODELLER
GÅR IDAG ATT FÅ SOM LADDHYBRID

Pris från: 79.970,-

Välkommen in och bekanta dig med våra laddhybrider! Demobilar finns för provkörning.
UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: måndag-fredag 9–17
www.bilcenter.ax

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

Det börjar
med din idé
För att vända sig till oss krävs
inte mer än en idé om huset du
skulle vilja bo i, resten fixar vi.

– Det

✔ planering
ritningar
handlar ✔
om
kvalitet –
✔ underleverantörer
✔ färdighetsgrad enligt
ditt önskemål

Boviksvägen 70 | AX–22 240 Hammarland, Åland
Tel +358 (0)18 37 604 | info@komforthus.ax

www.komforthus.ax

18

Just nu 6 / 2020

Nytt hos oss!

Skönhetsvård
för både henne & honom

Fräscha, rena och
veganska dofter
kännetecknande
av enkelhet

Etablerade, eﬀektiva
kliniska teknologier
för hudvård

Vegansk, svensktillverkad hudvård och
makeup utvecklat av Therese Lindgren

Hudvårdsprodukter
för män

Unikt
skåp

Välkommen
till oss!

365,Verkaregränd 4 Tel 16 790

Tel. 0457 345 7330 • onﬂeek@aland.net
vard 10-20, lörd 10-17, sönd 11-16

Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15

www.feja.ax

Med risk för slutförsäljning

Högteknologiska ansiktsprodukter gör
din hudvårdsrutin lyxig och eﬀektiv!

SMINK ◆ HUDVÅRD ◆ DOFTER ◆ GROOMINGPRODUKTER ◆ NÅGOT FÖR ALLA

Sommarerbjudande
från Midax
Byt ditt telefonabonnemang till Telia – till ett strålande pris.
Vi ses på Midax!

obegränsad 150M

19,90 €/mån

Behåll
ditt
nuvarande
nummer

(i 24 mån., därefter 29,90€/mån)

I paketet ingår:
FRI SURF

EU/EES

fri samtal

Fri sms

midax
Din Teliakontakt På Åland

20 gB surf

Åland, Norden
och Baltikum

Besök oss:
Torggatan 13, Sittkoff Gallerian

Obegränsad 150 M 19,90 €/mån. i 24 månader, därefter med avtal tillsvidare 29,90 €/mån. eller till gällande pris. I paketet ingår ett obegränsat antal normalt prissatta telefonsamtal och/eller videosamtal, samt normalt prissatta sms och/eller mms. Samtal från Finland (Åland) till
Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen till priset av inrikessamtal. Prissättningen gäller inte samtal och meddelanden till servicenummer eller specialprisnummer. Beräknad max. datahastighet 150 Mbit/s. Obegränsad dataanvändning inrikes och i Norden. I andra
EU/EES-länder 20 GB/månad. Efter att den datamängd som ingår i månadspriset i EU/EES-länderna har förbrukats, tillämpas priset 1 €/dygn. Dygnspris debiteras endast för de dagar då internetanslutningen används. I EU/EES-området inkluderar dygnspriset 500 MB snabbsurf per
dygn, varefter hastigheten sjunker till 128 kbit/s. Hastigheten återgår till det normala nästa dygn (finsk tid). Variationsintervall för inkommande trafik i 3G-nätet 0,4–40 Mbit/s, i 4G-nätet 10–50 Mbit/s. Den maximala datahastigheten och variationen beror på enhetens egenskaper och
nätverksbelastningen. Aktivering av nytt abonnemang 5 €.
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ANNA VANDRAR
SIG RUNT ÅLAND
Med en vår där resor blev omöjliga har den åländska äventyraren och guiden Anna Lampén-Boeving fått hålla sig
hemma på Åland och tagit sig an målet att vandra alla leder
på hela Åland.
– Jag cyklar eller går hellre än tar bilen, om det bara är
möjligt – jag älskar att vara utomhus, säger hon.
» Fortsättning på nästa uppslag

Vandring
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I Ålands hälso- och sjukvård ingår ett centralsjukhus med åtta
jourhavande specialiteter och en omfattande primärvård. Vi
arbetar kontinuerligt med utveckling, och vårt fokus är delaktighet och välmående – både för våra patienter och för våra
medarbetare.
» Fortsättning från föregående sida

Söker du nya
utmaningar?
Vi söker dig som är läkare eller vårdpersonal och vill jobba i en
modern organisation som ser till helheten.
Vill du bidra med din kompetens och samtidigt utveckla dina kunskaper och prova på nya utmaningar? Vi erbjuder möjlighet till såväl
fast anställning som vikariat, och hjälp med bostad till förmånlig
hyra. Det går också bra att arbetspendla till Åland.
På Åland är det nära både till och från jobbet. Här hinner du
också njuta av allt som finns att uppleva på fritiden, till exempel
natur, kultur, restauranger, friluftsliv och flera olika sportaktiviteter.

Välkommen att höra av dig så diskuterar vi dina möjligheter
hos oss!
Chefläkare
Olli-Pekka Lehtonen
tfn +358 (0)18-5355 (växel)
e-post: info@ahs.ax

Överskötare Christel Lindberg
Överskötare Leea Söderström
tfn +358 (0)18-5355 (växel)
e-post: info@ahs.ax

Tel. 018-5355

A

nna Lampén-Boeving har alltid
tyckt om att röra på sig och
äventyret det kan innebära.
Redan som barn var hon ute
mycket i världen med sina föräldrar.
– Ungefär varannan sommar reste vi
ihop med grannarna och upptäckte världen. Vi gjorde spännande resor med hyrda
Ford Transit-vans och camping i bland annat Frankrike, Storbritannien och Finland.
– Det var fantastiskt. Olika matlag stod
för måltiderna, vi barn hade kul sällskap,
det var ett hyfsat billigt sätt att kunna resa
längre och äventyrligare utan att det kostade skjortan.
I dagsläget jobbar hon som frilansande
reseguide på sitt eget företag Sunny Anna
Travel & Tourism med världen som arbetsplats och guidar grupper runt om i jordens
alla hörn. Och när hon inte själv guidar så
söker hon möjligheter att ta sig ut på egen
hand.
– Nuförtiden när jag är på jobb i olika
delar av världen spanar jag alltid in eventuella möjligheter för att utforska omgivningen med cykel eller vandring. Jag är ju
på jobb 24 timmar i dygnet, men ibland
har gästerna en dag för egen tid och om
ingen behöver mig för något speciellt efter
min morgontimme i lobbyn, så ger jag mig
i väg.

Alla vandringsleder på Åland
Våren har varit annorlunda för alla men
för Anna Lampén-Boeving, med resandet
som jobb, försvann nästan allt på en gång.
När corona slog till och gjorde resor praktiskt taget omöjligt fanns det inte några
andra val än att ställa om.
– Det har varit tråkigt, konstigt och
ekonomiskt riktigt galet, eftersom jag har
fått drygt 65 dagars jobb ute i Europa
utraderade hittills, och många inställda
jobb framåt hösten dessutom. Det är en av
mina allra viktigaste tidpunkter på året,
jobbmässigt, så det har slagit ett stort hål
i ekonomin, eftersom jag inte får något arbetslöshetsstöd heller.

Men trots den underliga situationen
har Anna hittat ljuspunkter i vardagen och
att vara helt baserad på Åland.
– Jag är inte ”Sunny Anna”, soliga Anna, för inte. Jag försöker alltid hitta någon
ljus sida av varje aspekt, det lyckas inte
alltid, men jag försöker i alla fall!
Under våren bestämde hon sig därför
att ta vara på tiden hemma på Åland genom att vandra alla leder som finns på
hemön, korta som långa, på fasta Åland
och i skärgården.
– Det har blivit många, vackra, fina
stunder ute i den åländska naturen. Jag
har vandrat, vandrat och vandrat lite till.
Jag har också cyklat en hel del och upptäckt ännu lite till.

Nya företagsidéer
Somrarna brukar dock även vanligtvis
tillbringas på Åland för Anna LampénBoeving och även då är det guidning som
gäller.
– Jag brukar till exempel cykelguida en
hel del internationella turister. De tycker
att det är otroligt vackert och rent här! Det
kan också vara en bussrundtur som bär
ut till Bomarsund och Kastelholm, eller en
tur till Amalias eller Stallhagen.
– Jag brukar också vandra med internationella grupper uppe vid Getabergen
– flera har jag kontakt med ännu och de
säger att Åland och den turen var bland
höjdpunkterna på deras kryssning till
olika städer och länder runt i Östersjön!
Under de åtta år sedan hon startade
sitt företag och jobbat som frilansande
reseledare och guide har hon främst sålt
sina tjänster till reseföretag som hyrt in
henne var det än gäller i världen.
– Med den här annorlunda coronavåren
och -sommaren har jag börjat spinna på
att även sälja mina tjänster direkt till privatpersoner, både organiserade vandringar
man kan boka in sig på i förväg och till
sällskap som bara vill ha en guide.
– Till hösten har jag även blivit antagen
till en vildmarksguideutbildning på deltid
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Annas fem tips på vandringsleder
Jyddöleden på Föglö
– En led som jag tyckte att var otroligt fin och dessutom väl
markerad. Den går bland annat genom vacker ekskog, upp på
bergknallar med utsikt och ner i en lund igen. Här fanns också
en del orkidéer. Det finns möjlighet att äta picknick vid träbänkar
och bord med utsikt över vattnet. Vi tog färjan från Svinö och körde
upp till Jyddö, där vi parkerade vid starten. Det finns lånekartor i en
låda och parkering för max tre bilar just vid starten.

Långbergen i Saltvik.
– Högst uppe på berget så bjuds man på fin utsikt. Det finns
också fina skyltar som informerar om hur högt över havet man
befinner sig, samt information om den historiska utvecklingen
där. Jag rekommenderar att man parkerar så att man börjar vid
Vargstensslätten. Då hittar man lättast skylten som visar vägen upp
på berget. Vid foten av berget finns också stenåldersbyn och det som
finns kvar av den.

Nåtö Naturstig i Lemland
– En älskad veteran i mitt vandringsbibliotek. Allra helst ska
man gå på våren, när blomsterprakten slår alla skönhetsrekord
och det nästan är som att vandra i Edens Lustgård! Även här
finns det bänkar och bord längs med stigen.

Hastersboda på Föglö
– Vi gick den leden en fantastisk sommarförmiddag när havet låg
alldeles stilla – det var magiskt vackert. Man går en hel del längs
med vattnet, innan man viker in i skogen. Väl markerat. Kartor
finns vid starten. Det finns bord och bänkar med utsikt över vattnet och även ett utsiktstorn.

Gå en ny led
– Mitt femte och sista tips är: gå en led som ni inte har gått förut!
Det finns som sagt jättemånga fina leder. Många fler än de jag
tipsat om här. Jag vill verkligen slå ett slag för att testa någon ny
led som ni inte gått förut.

1

När du
behöver vård,
ring först:
018-538 500

för allmän sjukvårdsupplysning

2

018-535 313

vid coronasymptom

018-535 001

om du behöver besöka akuten

112

3

vid brådskande, akuta sjukdomsfall
(till exempel andnöd)

Vårdpersonal tar emot ditt samtal och
ger dig närmare instruktioner.

4

Du hittar mera information på www.ahs.ax.

5
Tel. 018-5355

och tänker utveckla den biten ännu mera.
Det är ytterligare en del i att ta vara på tiden – Soliga Anna som sagt!

Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson
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Garageportar:

En välisolerad garageport betalar
man en gång, elräkningen ﬂera.
En välisolerad garageport från Krokoms
Portfabrik är en bra engångsinvestering
som hjälper dig att spara energi.
KROKOM40 är 40 mm tjock, KROKOM60
är 60 mm tjock och KROKOM80 har 80 mm
tjocka portblad. Välj därför din port med
omsorg, en gång för alla.

Tillbaka till skolbänken i höst?

ClickitUp:
Ett räcke som ger både vindskydd
och bra sikt! Ett stilrent räcke som
lätt klickas upp när vinden stör dig
på terrassen.

Det är mycket att tänka på när man ska inleda sina

Uterum

Vi är din uterumsexpert på Åland

Uterumsexperten är din självklara uterumsleverantör. Vi har
alla typer av uterum, från enkla inglasningar till avancerade
vinterträdgårdar och fasadsystem. Hos oss får du goda råd
inför ditt uterumsköp. Vi kan komma hem till dig och titta på
vilken lösning som passar just ditt hus och dina önskemål.

högskole- eller universitetsstudier. Därför har vi gjort det
enkelt för dig att ansöka om studielån på nätet.

Självklart kan vi även hjälpa dig med monteringsservice. Med
kvalitet i fokus, samarbetar vi med HALLE som leverantör.

Hos oss får du ett förmånligt studielån, som du börjar
betala tillbaka först när du studerat färdigt.

Välkommen in till vår butik på
Norrängstigen 3 i Jomala, Sviby!

Läs mer och ansök på op.fi/studielan
3x4 växthus på lager
Både med sadeltak och välvt tak.
Eller varför inte ett mini maxi som
du lätt ställer på terassen och kan
odla i!

Lånet beviljas av andelsbanken

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

FORD TRANSIT CUSTOM PLUG-IN HYBRID
Vald till Årets paketbil 2020!

FORD GARANTI
år eller
150 000 km

Ford Transit Custom sätter andra transporbilar i skuggan med sitt ännu större utbud av innovativa funktioner och smarta teknik.
Den är dessutom ännu mer effektiv tack vare ett stort utbud av avancerade diesel- eller hybridalternativ. Ford Transit Custom
plug-in hybrid (PHEV) valdes till Årets Paketbil 2020. Dessutom var den Finlands mest köpta paketbilsmärke 2019*.
ford.fi
Ford Transit Custom PHEV fr. 49.667,02 €. CO2-utsläpp 70 g/km. Förbrukning 2,7 l/100 km. Pris inkl. lev.kostn. 600 €. CO2. Förbrukning beräknad enligt WLTP. Bilen på bilden är extrautrustad. * Källa: Trafi nyregistrering av paketbilar 1–12/2019.

Välkommen till Motorcompany och provkör!
Västra utfarten, tel. *5252, Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311
Bilförsäljning: vard. 9–17. www.motorcompany.ax
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23

Marinbutiken i centrum
Gångavstånd från gästhamnarna

Massor av varor i lager och snabb leveranstid vid beställningar.

ÖPPET: Vardagar 8–17
AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING
av motorer och reservdelar

Tack för att du hostar och

nyser säkert
och minskar smittorisken av covid-19

AUKTORISERAD SERVICE OCH REPARATIONER
i samarbete med Ab Sveden tel. +358 18 525 520

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

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

Kontakta ÅHS även vid milda symptom, telefon +358-18-535 313

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag eller
torsdag kl. 12–13 eller per e-post atv@atv.ax!
Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

och

i samarbete

1980-2020

AVGIFTSFRI TV I ETT HELT ÅR!*
Jubileumserbjudande
mca.ax

• Gäller vid återinkoppling och nyanslutning i MCAs nät!
• Gäller grundavgift för fastighet, värde 129,60!
*Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Bindningstid 24 månader.
Erbjudandet gäller vid avtal som tecknas innan 31.12.2020.

Exklusiv HDTV till alla – billigt, enkelt & praktiskt!
Tel. 17 122 | info@mca.ax

24

Just nu 6 / 2020

Tony Wikström

Ulvens Döttrar

Quasimondo

Husbandet

Qurres Jazzorkester

ÅL STARS
STARS
ÅL

Green Fish

Alandica 21.11 kl. 19.00

Biljetter 40 Euro. Försäljningsställe: alandica.ax

Ulvens Döttrar

Carola Larsson

Fredrik Erlandsson

Peter Hägerstrands Band

Husbandet
Tack till våra sponsorer!

Johanna Evenson

Anders
Wiklöf

Tony Wikström

Nicklas Lantz

10/10 mbit

100/10 mbit

Behöver ni se över
era kostnader för
internet och telefoni?

24,90

29,90

100/100 mbit

250/250 mbit

/månad

/månad

Vi har:

500/500 mbit

1000/500 mbit

/månad

/månad

✔ alltid lågt pris men hög hastighet
✔ aldrig dolda kostnader
✔ tryggt och stabilt internet med
nedgrävd ﬁber till hemmet,
stugan eller företaget
✔ telefonilösningar anpassade
efter ert behov

Green Fish

Andrea Sandberg

Poporkestern Åland

/månad

34,90

44,90

1000/1000 mbit

69,90
/månad

/månad

39,90

59,90
10/10 gbit

99,00*
/månad

Vid beställning av abonnemang ingår alltid:
• Hemtelefoni
• WiFi-router och vid behov ﬁbermodem
• Installationsmånaden utan avgift
• Våra erfarna tekniker ser till att du är
redo att börja surfa direkt
* kräver 12 månaders avtal

Kontakta oss!
connect.ax • 0457 360 00 00 • Torggatan 12 • info@connect.ax
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BioComb – Rent tak!
Enkel Biocid Rengöring

Avdödar och rengör från mikro-organismer
och påväxt. Biologiskt nedbrytbar.
BioComb Rent Tak avlägsnar effektivt smuts
samt påväxt av mikroorganismer som bakterier,
mögel, alger, lavar och mossorpå alla typer av utomhustak.
Kräver ingen eftersköljning.

10 liter

39,72,-

1 liter

20 liter

26,80
5 liter

70,10
Med
Ålandskortet

Linoljefernissabaserad vattenburen
slamfärg för utomhusbruk av högsta
kvalité. Rödfärgen lämpar sig bäst för
behandling av sågat samt grova stockytor.

Bio Comb appliceras med
lågtrycksspruta och
spädes med vatten till 1:3.

ÅLANDSKORTET

-20%!

1 liter utspädd BioComb räcker till
ca 5–7 m2 behandlingsyta.

2020

alandstidningen.ax

Grundades 1948

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

VÄLKOMMEN IN!

NORDISK HANTVERKSFESTIVAL

WORKSHOPS

KURSER

FÖRELÄSNINGAR

UPPVISNINGAR

MARKNAD

Tillsammans med duktiga

För att gå in lite mera på

På SLOYD FEST kan du

Våra duktiga hantverkare

SLOYD FEST är också en

hantverkare från olika

djupet i en teknik arrangerar

höra föreläsningar om

som visar upp olika hant-

marknad där granskade

nordiska länder, Estland

vi kurser i olika hantverk.

olika hantverkstekniker,

verkstekniker, kommer

hantverksprodukter säljs

och annat intressant.

från Åland, andra nordiska

direkt av producenterna

länder och Estland.

från Norden och Estland.

och Åland, kan du själv
prova på en ny teknik
eller ett nytt material.
Ingen föranmälan,

Till dessa är det förhandsanmälan, det gör du direkt

Ingen förhandsanmälan

på hemsidan där du också

till föreläsningarna, och

De flesta tekniker får du

Här kan du hitta konst-

hittar all information.

fritt deltagande.

som besökare prova på

hantverk i olika tekniker

själv också.

men även material, redskap

det är bara att hoppa in!

och tillbehör för hantverk.

SLOYD FEST ARRANGERAS 29-30 AUGUSTI
ECKERÖ POST & TULLHUS – FRI ENTRE – VÄLKOMMEN!
WWW.SLOYDFEST.NET
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Sommaren är kort – vi ser till att prylarna fungerar!

Vi utför SERVICE och
tillhandahåller RESERVDELAR
AUKTORISERAD VERKSTAD FÖR:

Testa oss när det gäller.
Välkommen in!

Vi utökar
sortimentet för
häst & ryttare
inom kort!
Välkommen!

Obs! Nytt tel. nummer!
Vikingagränd 11, Mariehamn, tel. 528 270
brinktec.aland@gmail.com

Solenergi för hemmet

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

Försäljning och montering av

FÖNSTER & DÖRRAR
– över 900 fönster monterade!

PVC fönster
och skjutdörrar

3,78 kWp

inkl. standardinstallation falsat plåttak

6.700,- inkl. moms
exkl. eventuellt stöd från
landskapsregeringen

– generation till generation –
Underhållsfria fönster med bra
värmeisolering (till otroliga priser)

Trä/alu fönster
Garageportar
i hög kvalitet

t.ex. Industriport med motor
4500x5000 från 3600,- monterat
Standardport med motor 2200x2400
från 1300,- monterat

Aluminiumdörr
och fönsterpartier
från kvalitetsprofilen Aluprof
(direkt från fabrik)

Elektriska vägbommar och grindar
Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!
Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet:1.6-31.8 må-fre 9-15

CB KONSTRUKTION
Ab
tel. 0457 3135 157

Seffers hembygdsgård
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Marthorna sköter ruljansen på Seffers
Det var professor
Otto Andersson som
skapade gården Seffers i Lövö, Vårdö och
skänkte den till Vårdö
marthaförening 1963.
Det är fortfarande
marthorna som leder
och sköter museet.
Seffers hembygdsgård i Lövö har
en tidsenligt bevarad exteriör och
interiör. En hel del saker fanns
kvar i huset då folkmusikforskaren och professorn Otto Andersson
skänkte gården till marthorna på
Vårdö.
– Sedan dess har vårdöborna
skänkt en hel del saker till gården.
Det senaste tillskottet är en bröllopsdräkt från 1884. Den skänkte
Nancy Nordberg till gården i år,
säger Riitta Johansson, ordförande i Vårdös marthaförening.
Bröllopsdräkten bars av Evelina Jansson då hon gifte sig med
August Jansson 1884.
– Nancy är barnbarn till paret,
säger Riitta.
I storstugan finns förutom en
del gamla kläder även annat som
visar hur man levde förr.
Ett bord är uppdukat med porslin, glas och bestick.
– Vi har fått en del kommentarer om de stora och breda knivarna. Men förr användes oftast bara
kniven då man åt och då behövde
den vara bred, säger Riitta.
2013 renoverades huset eftersom det höll på att rasa in. Bland
annat ena väggen, den ut mot
Lövövägen började svikta.
– Den blev svag av all trafik
med lastbilar som åkte förbi med
gruslass. Men vi fick EU-pengar
och hade möjlighet att rusta upp
huset.
Även den stora spisen med bakugn restaurerades samtidigt.
– Den går nu att elda i och vi
har även provbakat i ugnen. I den
kan man grädda tolv kakor bröd
samtidigt, säger Riitta.
Gården Seffer är från mitten av

Hembygdsgården Seffers i Lövö Vårdö skänktes till marthorna av Otto Andersson.

På väggarna i salen har man
hängt upp en massa redskap och
verktyg som fanns på gården.
Dessutom har marthorna en sommarloppis där.
Det lilla rummet före sommarsalen var förr ett mjölkrum. Det
renoverades under vintern och är
nu ljust och fint.
I farstun hänger flera ryor.
En av dessa har Otto Andersson
skänkt till gården.
– Den är från 1837 och fanns i
Ottos barndomshem Jakos här på
Lövö, säger Riitta.

Välbesökt gård

Marthaordförande Riitta Johansson vid den upprustade spisen i storstugan på Seffers.

1500-talet medan byggnaderna är
från 1772.
– Det är många generationer
som bott på Seffers genom åren.
Oftast var det minst två generationer som bodde i huset samtidigt,
säger Riitta.
Hon visar upp en grötstol som
barnen fick använda. Den svängdes upp och så blev den ett bord.

Vid spiselkransen hängdes också
stöveltorken upp där stövlarna sedan fick torka under natten.
– I det lilla rummet invid storstugan bodde och sov oftast den
äldsta generationen. I storstugan
finns fyra sovplatser för den yngre.
I andra ändan av huset finns en
stor sal som endast användes
sommartid.

Riitta trivs med att vara på gården
sommartid. Hon tycker om huset
och att träffa folk.
– Jag älskar det här huset, det
har en så bra atmosfär, säger hon.
Familjen Andersson tittar in för
att se sig omkring. Pappan i huset,
Finn Andersson är släkt med Otto
Andersson och tycker att det är intressant att komma till Seffers.
– Vi tillbringar somrarna på
Risholmen och jag har varit här

flera gånger. Eftersom jag hört hela
historien om huset flera gånger ville
jag nu passa på att visa dottern
Alva huset och hur man bodde
förr, säger han.
Finn tycker att det är fint att se
att huset bevarats och att det finns
så många saker från förr kvar.
– Att frivilliga ställer upp och
tar hand om detta är verkligen fint.
Finns pappa, Matts Andersson
har även skrivit boken ”Farbror
Otto”.
– Det är historien om Otto Andersson, säger han.
Riitta berättar också att man
har ungefär 400 besök per säsong.
– I år har vi inte haft mycket
svenska turister men en hel del
från Finland och även ålänningar
kommer hit vilket är väldigt trevligt.
Seffers hembygdsgård har öppet alla vardagar mellan klockan
11 och 17 fram till den 7 augusti.
Text: Nina Eriksson
Foto: Robert Jansson

För mer information om reseprogram,
pris och bokning, se www.axtours.ax
Axtours.ax Ab l Storagatan 14 l Tel: +358 18 512 13 l info@axtours.ax

Operaresa i samarbete med Kulturföreningen Katrina r.f.

COVID FAN TUTTE 4–7.9

Nationaloperan i Helsingfors: Esa-Pekka Salonen – Karita Mattila
Axtours.ax Ab Storagatan 14 Tel: +358 18 512 13 info@axtours.ax

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

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net,
mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13
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En bra kräftskiva är nog en av de roligaste sakerna
med sensommaren och den tidiga hösten.
Och ännu roligare blir det om man lagar
tillbehören själv. Här är några
personliga favoriter.
Text, recept och foto: Staffan Lund

DAGS FÖR

Färskost
Det är verkligen jätteenkelt att
laga egen färskost som man sedan smaksätter efter eget tycke
och smak. Gräslök, ramslök,
rödlök, vitlök och svartpeppar
är vanliga smaksättningar men
det går bra med nästan vad som
helst. Laga gärna en sats som
räcker till flera smaksättningar
och tänk på att laga osten i god
tid då den ska rinna av minst
fyra timmar. Jag tycker också
att den blir godare efter att ha
mognat i några dagar. Använd
yoghurt istället för filmjölk om
du inte har det hemma.
1 l filmjölk
3 dl gräddfil
Blanda filmjölk och gräddfil i en
kastrull och värm till 45 grader.

Häll sedan ostmassan i ett kaffefilter
eller i en silduk. Det går
också bra med en vanlig,
ren kökshandduk. Ett tips
är att lägga handduken i ett
durkslag som man sätter i en
bunke. Låt vasslen rinna av i
kylskåp över natten.
Smaksätt.

Baguetter
Har man tid och gillar att baka
tycker jag absolut man ska
testa laga riktiga surdegsbaguetter som får jäsa länge. Är
man som jag, och prioriterar
bakningen i sista hand är det
här ett alternativ som ändå blir
väldigt bra.
Grundreceptet kommer från
Morbergs bok “Scenen, livet
och konsten att laga mat”.
25 g jäst
cirka 12-14 dl vetemjöl

2 tsk salt
6 dl fingervarmt vatten
Lös upp salt och jäst i det
ljumma vattnet.
Tillsätt mjölet och arbeta
degen i en degblandare eller
för hand några minuter tills
den känns bra. Den ska vara
lite lös och kladdig, inte blank
och fast. Spara lite mjöl till
plåten och formningen av baguetterna.
Jäs degen i två timmar under bakduk.
Sätt ugnen på 250 grader,
ta fram en plåt och strö över
mjöl.
Mjöla händerna och dela
den kladdiga degen i tre-fyra
delar beroende på hur stora
baguetter du vill ha. Lägg degbitarna på plåten och forma
dem sedan till baguetter utan
att knåda. Det kan vara lite
knepigt då degen är så lös.

Man får ha lite tålamod. Jag
brukar tänka att de ska se lite
för smala ut då de ska jäsa
ytterligare. Jag brukar också
vrida dem några varv.
Lägg sedan baguetterna på
en plåt och jäs ytterligare en
kvart under bakduk.
Sätt in plåten i ugnen och
grädda i fem minuter. Sänk
värmen till 150 grader och
grädda ytterligare en kvart
eller tills de fått en fin färg.
Låt svalna under bakduk
och servera med färskost eller
smör.

Västerbottensostpaj
En klassiker som alltid funkar.
Det kan också vara trevligt att
laga små portionspajer i stället
för en hel paj.
125 g smör
3 dl vetemjöl
1 msk vatten
300 g riven västerbottensost

3 ägg
2 dl vispgrädde
svartpeppar
salt
Sätt ugnen på 225 grader.
Blanda smör och mjöl till
en smulig massa.
Tillsätt vatten och knåda
till en smidig deg.
Tryck ut pajdegen i en
pajform på cirka 24 centimeter.
Nagga formen i botten
och ställ in i ugnen cirka 10
minuter.
Vispa ägg och grädde, tillsätt osten.
Smaka av med salt och
peppar.
Häll ostfyllningen i pajskalet och grädda cirka 20
minuter tills pajen stelnat.
Låt svalna en stund innan servering.
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nu ännu
bättre pris
Våra öppettider

MATLUST
För en lyckad kräftskiva!

S-market Godby t.o.m. 30.8
mån–fre 7–21,
lör 9–21, sön 10–21
S-market Jomala fr.o.m. 3.8.
mån–fre 7–22,
lör 7–22, sön 10–22

AGA gasolflaskor nu hos oss
T.ex. påfyllning av
stålflaska 11 kg

24

Finns i din butik.

Godby, Godbyvägen 1424,
Godby. Tfn 010 765 9600.

Pågen på Åland • tel. 0400 529 731
• www.pagen.ﬁ • www.pagen.se

Jomala, Lövuddsvägen 1,

Mariehamn. Tfn 050 318 3767.

Italiensk
,
stenugnsb
pizza med akad
åländska
råvaror!

FÖRRÄTTER (går att få som huvudrätt)
Krämig fisksoppa ost bröd, (G), L,
liten, 10,90€ stor 15,90€
Friterade tigerräkor mixsallad, avokadocrème, G ,L, liten 12,90€ stor 16,90€
Gratinerad Chevré med rödbeta mixsallad,
pinjenötter, agavesirap, G, L,
liten 10,90€ stor 15,90€
Marinans toast kallrökt lax och räkor
blandad i pepparrotscrème toppad med
sikrom, G, L, liten 12,90€ stor 17,90€

Oxfilé med madeiraskysås,
vitlökssmör, duxell råstekt
potatis, G, L, 29,90€

VEGETARISKT (går att få veganskt)
Grönsaksblinier svampsallad, soltorkad
tomat, ljummen klar potatissallad, G, L,
förrätt 10,90€ varmrätt 16,90€
Broccolibiffar med kikärter och spenat,
stekt örtris, sojaaioli, G, L, 17,90€
Halloumiburgare med pommes frites,
L, 16,90€

VARMRÄTTER

EFTERRÄTTER

Grillad laxfjäril skaldjurshollandaisesås,
dillslungad färskpotatis, G, L, 18,90€

Chokladmousse smaksatt med Baileys,
hallonsås, vaniljgrädde, G, L, 12,90€

Smörstekt abborrfilé chablisås med
gräslök, nypotatis, G, L, 29,90€

Gratinerade färska frukter och bär
citronsorbé, G, L, 12,90€

BBQ-ribs coleslaw, pommes frites,
G, L, 15,90€

Vaniljglass med husets kolasås eller
chokladsås, G, L, 8,90€

Pulled pork hamburgare med pommes
frites, L, 16,90€

BARNMENY

Örtbakad kycklingfilé guacamole, tomatsalsa, pommes frites, G, L, 18,90€
Grillbiff med pepparsås, pommes frites
eller stekt potatis, G, L, 19,90€
Marinans schnitzel med bearnaisesås eller
aromsmör, pommes frites, (G), L, 18,90€

95

Spagetti med köttfärssås ost, L, 8,90€
Kycklingnuggets sötsursås, pommes frites
L, 9,90€
Lövbiff med kryddsmör, pommes frites
G, L, 9,90€
Vi har även sallader och smörgåsar!

Östra hamnen, tel. 23 077 • www.clubmarin.ax • Boka gärna bord
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Overlanding

Ian Falck sitt
Ovanpå taket till släpet har
kvämt när de är ute på tur.
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gamla tält, på så vis kan hela

familjen sova be-

I sin GPS-app på surfplatta
n fram i bilen kan Ian Falck
se alla vanliga vägar, grusvägar och traktorvägar. På
så vis kan han hitta nya plats
er att slå läger på.

Tältet på taket
Med tältet på taket är det lätt
att campa var som helst. För Ian
Falck med familj är trenden overlanding ett smidigt sätt att upptäcka Åland och världen.
– Huvudsaken är att man faktiskt kommer iväg, säger han.

Man känner lätt igen Ian Falcks bil när man
en gång sett den. Med en stor låda på taket
och ofta ett släp med en liknande låda på efter
sig. En lördag i juli möter han och hans familj,
bestående av frun Caroline Falck och barnen
Charlie och Zoe, upp mig i Degerbys hamn. Vi
kör bort från Degerby ut på landsvägarna till
en av Föglös många sammanhängande öar.
– Jag har ju mest koll på hur det ser ut på
fasta Åland, här på Föglö har vi stuga men har
inte varit ut så mycket med bilen. Så i går åkte
vi runt och så hittade vi en plats som är bra,
säger Ian Falck och pekar på surfplattan han
har fastspänd fram i bilen.
– Här har jag en GPS som visar alla vägar,
grusstigar och traktorstigar så jag kör ofta med
den och hittar något. Jag kör alltid bara på
vägar som redan finns, det är väldigt viktigt att
inte skada naturen, förklarar han.
Ian Falck är en del av en trend som kallas
overlanding. Vanliga bilar som med ett speciellt tält fastspänt på taket eller på en släpvagn
fungerar som annorlunda husvagnar.
– För mig började det för några år sedan när
jag satt och kollade på youtube och såg några
killar i USA som höll på med det här. Sedan
köpte jag egentligen alltihop på en gång för ungefär tre år sedan, berättar han.

Camping på hemlig plats
Sedan han började med overlanding, för cirka
tre år sedan, har Ian Falck kontinuerligt laddat upp bilder på sitt Instagramkonto, overlanding.ax, men han berättar aldrig exakt var
det är han är och campar med sin bil.
– Det är väldigt viktigt, på Åland är det oftast
privat mark man campar på och då vill man
inte att det ska börja flockas människor.
– I går när jag hittade det här stället gick jag
till närmaste huset och frågade om de visste
vilka som ägde marken. Det var de som gjorde
det så då frågade jag om det var okej om vi var
här och det var det.

lösningar men att han egentligen inte tycker att
det är det viktiga.
– Huvudsaken är att man faktiskt kommer i
väg. Nu på sommaren är vi ute en del och campar med barnen men ofta åker jag också bara
i väg själv på kvällar, slår upp camp och sätter
mig och läser en bok.

Vanligare i Europa

Ian och Caroline Falcks son Charlie har varit och plockat
blåbär och mosar i hop dem till en sylt.

När vi slagit oss ner på platsen där Ian Falck
och hans familj slår upp läger för dagen börjar
Ian att veckla ut de olika delarna, bit för bit.
Några rep som släpps på här, något som klickar till där och plötsligt har ett tält fällts upp på
taket. På sidan av takräcket drar Ian sen fram
en markis som går runt halva bilen och under
räcket dras ett uppfällbart bord fram. På en
dryg halvtimme har Ian själv plockat upp en
hel liten camping medan frun Caroline och barnen Zoe och Charlie plockat blåbär.
– När jag såg det här första gången kände
jag att det var rätt. Jag har alltid gillat camping
och det här är så otroligt smidigt, det är bara
att hoppa in i bilen och sticka i väg, vilket väder
det än är ute, säger Ian Falck

Lämna som det var
Bilen har Ian Falck, som även arbetar som
snickare, byggt om bit för bit för att optimera
för overlandinglivet. Platsbyggda hyllor som
får rum med en viss sorts låda, solpaneler som
laddar upp ett batteri och bänkar som fälls ut
för att användas till matlagning. Bakpå släpet
har familj en utfällbar diskbänk med rinnande
vatten från tank och ovanpå finns Ians första
tält.
– De flesta har någon form av terrängbil som
den här men det härliga med det här är egentligen att bilen du har duger, säger Ian Falck.
– Jag har förstärkt takräcket för att få på
markisen men annars behövs det egentligen
inte något mer än takräcken för att få dit ett
tält. Sedan får du ju anpassa dig efter vart du
åker och vilken slags bil du faktiskt har.
Han berättar att många, liksom han själv,
nördar ner sig ordentligt i att bygga special-

I sommar blir det bara att campa på Åland men
i framtiden hoppas familjen på att kunna ta sig
ut i Europa med overlandingbilen.
– Vi har varit i Sverige på träffar och det är
otroligt att vara ute och köra i norra Sverige.
Sen har jag sett bilder från Alperna på sommaren där man kan köra på vägar genom och
över bergen.
– Utöver det har jag sett att Albanien ska
vara helt otroligt.
På Åland vet Ian Falck ännu inte om någon
annan som sysslar med overlanding men så väl
i Finland som Sverige är det vanligt.
– Vi är med i det svenska nätverket overlanding.nu och där är det flera hundra med. Vi
hade även över några från Finland förra veckan
och var ut till ett av mina ställen i Lemland,
berättar han.

Familjeaktivitet
Drömmarna om Europa har också fått vänta
med tanke på att Ian och Carolines barn Zoe,
3, och Charlie, 6, ännu är så pass små. Än så
länge har den längsta ihållande campingresan
familjen gjort med bilen varit fem dagar.
– Det är så klart mycket att tänka på när
man har barn. Men redan i sommar är det stor
skillnad med Zoe när hon blivit ett år äldre, nu
kan hon klättra upp i tältet på egen hand, säger Ian Falck.
– Sen är det mycket vi fått lära oss av vad
man ska tänka på när man har med barnen.
Många klädbyten till barnen är bra till exempel,
fortsätter han och skrattar.
Under intervjuns gång springer Zoe och
Charlie ut och in, upp och ner, i och kring bilen
och går tillsammans med Caroline och plockar
lite blåbär.
– Det är ett väldigt bra sätt att lära barnen
vara i naturen, ska man vara ute så behöver
man kunna vara det både i bra och dåligt väder, säger Caroline Falck.
Text och foto:
Otto Johansson

gg
Bak i bilen finns en specialby
till
går på solel och är kopplad
ve
batteri, så att man inte behö
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”Det är ett väldigt bra sätt
att lära barnen vara i naturen, ska man vara ute så
behöver man kunna vara
det både i bra och dåligt väder”, säger Caroline Falck.
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Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.

fredag 31

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl. 9-15
(personalen på lunch kl. 11-12)

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

BARN

Leklandet i Bollhalla 10 uppblåsbara attraktioner. Kl. 11-18.

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl. 9-15
(personalen på lunch kl. 11-12)

GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Kökarveckan Aktiviteter vid havet
under 9 dagars tid. Se Kökarveckan 2020 på Facebook för info. Kl.
10-23.30.

BARN

Leklandet i Bollhalla 10 uppblåsbara attraktioner. Kl. 11-18.

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00
svenska, 13.00 finska och 14.00
engelska.

GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid.
Kl. 10-ca 11.30

KULTUR

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Maskindagar på Ålands sjöfartsmuseum Tändkulemotorn (enbart
lördagar) och trippelexpansionsångmaskinen (tisdag och lördag)
demonstreras. Kl. 11-13.

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.
ax för tidtabell.

BARN / UNGA / KULTUR

Pysseldagar på Jan Karlsgården Kl.
10.00-11.30 och 12.30-16.30.
Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.
Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00 svenska, 13.00 finska och 14.00 engelska.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.ax
för tidtabell.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Åländskt egensinne med Matts Stenlund! Kostnadsfri tur med elbuss.
En guidad rundtur tillsammans med
skådespelaren Matts Stenlund, som
berättar om Ålands hundraåriga
historia av egensinne kl. 13-16. Bokning via Visit Åland.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II
Rundtur med middag från Sjökvarteret runt södra Mariehamn. Ca 3,5
timme. Se Sunnan.ax för tider och
priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

Livemusik på Ångbåtsbryggan Trubadur måndag-söndag kl. 21-00.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Tony & Niklas i Arken
Garden Kl. 22.

AUGUSTI
lördag 1
SPORT

Bomarsund Trail Run 2020 Ett lopp
längs vackra vandringsleder på stigar
och vägar som finns kvar sedan
Ålands ryska tid och Krimkriget. 12
km, 4,5 km och 1 km minitrail. Se
www.bomarsundtrailrun.ax/
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i
Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.
BARN

Leklandet i Bollhalla 10 uppblåsbara
attraktioner. Kl. 11-18.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Kökarveckan Aktiviteter vid havet
under 9 dagars tid. Se Kökarveckan
2020 på Facebook för info. Kl. 1023.30.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Foto: Kirsti Anna Urpa

… Sheyda Shafiei som tillsammans med Liselott Lindén anordnar
Klubb Ö, en spelning med det finska bandet Kuusamo, i Lilla Holmens
paviljong den 8 augusti.
Hur kom ni på idéen till Klubb Ö?
– Hösten 2015 bodde vi båda i Helsingfors men
pendlade mycket till Åland. Vi kände att det fattades ett alternativ i musikscenen här. Vi såg sällan
finska band spela på ön och därigenom kom idéen
att skapa en bro till Åland, i detta fall Klubb Ö,
genom att boka artister från fastlandet men också

Ca 3,5 timme. Se Sunnan.ax för
tider och priser.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00
svenska, 13.00 finska och 14.00
engelska.

KROG / NÖJE / MUSIK

måndag 3

Livemusik på Ångbåtsbryggan Trubadur måndag-söndag kl. 21-00.

KULTUR

söndag 2

Trubadurerna Edvard & Fredrik i
Arken Garden Kl. 22.

Maskindagar på Ålands sjöfartsmuseum Tändkulemotorn (enbart
lördagar) och trippelexpansionsångmaskinen (tisdag och lördag)
demonstreras. Kl. 11-13.

BARN / UNGA / MAT

SPORT Bilutställning: EuroFord

BARN

Nordic 2020 Bilutställning, servering
och lotteri i Badhusparken. Kl.
12-16.
GUIDNING / RUNDTUR /UTFLYKT

Med elbuss till badhusepoken! Med
elbuss från Mariehamns till Carlsro
Badhotell på Föglö. Bokning via
Visit Åland.
BARN / UNGA / KONST

Frågesport i form av tipsvandring
och lotteri vid Mariehamnsmuseet
Tipsvandring för barn och vuxna
i museet alla dagar. Lottdragning
med vinster lördagar kl. 15. Ta del
av de rätta svaren på frågorna med
en kopp kaffe framför dig!
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Öppet på Barnens Bod på Mickels Gård
i Gottby Får och lamm, tipsrunda,
lekplats, glass och fika. Kl. 10-16
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

KROG / NÖJE / MUSIK

Rundtur runt södra Mariehamn med
M/S Sunnan II Lunchkryssning från
Sjökvarteret runt södra Mariehamn.

20.30 den 1 augusti, bluesmeny kl.
17.30. Jazzbrunch med Red Beans
& Rice kl. 12 den 2 augusti.

KROG / NÖJE / MUSIK

Middagskryssning med M/S Sunnan
II Rundtur med middag från Sjökvarteret runt södra Mariehamn.
Ca 3,5 timme. Se Sunnan.ax för
tider och priser.

BARN / UNGA / MAT

på restaurang Seagram ca kl. 20.30
den 1 augusti, bluesmeny kl. 17.30.
Jazzbrunch med Red Beans & Rice
kl. 12 den 2 augusti.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.
ax för tidtabell.

Seagram Jazz’n Blues i Degerby
Micke Björklöf & Blue Strip spelar

västerifrån som möts på ön. Och vad är roligare
än att få boka artister man själv gillar?
Vad gör du helst annars när det är sommar på
Åland?
– Åland är rikt på vackra miljöer, så jag rör mig
så mycket jag kan i naturen för att upptäcka nya
smultronställen.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.
Leklandet i Bollhalla 10 uppblåsbara
attraktioner. Kl. 11-18.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Kökarveckan Aktiviteter vid havet
under 9 dagars tid. Se Kökarveckan
2020 på Facebook för info. Kl. 1023.30.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00
svenska, 13.00 finska och 14.00
engelska.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.
ax för tidtabell.
KROG / NÖJE / MUSIK

Seagram Jazz’n Blues i Degerby
Micke Björklöf & Blue Strip spelar
på restaurang Seagram ca kl.

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.
BARN / UNGA

MARKNAD / LOPPIS

Öppet hus med loppis på Nybonds i
Lumparland Varje tisdag kl. 18-21.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Lars Sonck vandringar i Mariehamn
Samling vid statyn Maria Alexandrovna i stadshusbacken kl. 19.

onsdag 5
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl. 9-15
(personalen på lunch kl. 11-12)
BARN

Leklandet i Bollhalla 10 uppblåsbara
attraktioner. Kl. 11-18.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl. 9-15
(personalen på lunch kl. 11-12)

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Leklandet i Bollhalla 10 uppblåsbara
attraktioner. Kl. 11-18.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

BARN

GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Kökarveckan Aktiviteter vid havet
under 9 dagars tid. Se Kökarveckan 2020 på Facebook för info. Kl.
10-23.30.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00
svenska, 13.00 finska och 14.00
engelska.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.
ax för tidtabell.

Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00
svenska, 13.00 finska och 14.00
engelska.
Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.ax
för tidtabell.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Båtutflykt till Sälskär i Hammarland
Båtturer till Sälskärs fyrplats med
guidning. Ta med egen kaffekorg.
Avgångar kl. 17 Skarpnåtö brygga i
Hammarland, kl. 17.20 Hällö brygga
i Geta. Se evenemang.ax för bokning och mer info.

SPORT

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

tisdag 4

SPORT

Ute Zumba® vid Tullarns äng i Mariehamn Bokning till natalie@mifitness.
net. Kl. 19-20.

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael

Middagskryssning med M/S Sunnan II
Rundtur med middag från Sjökvarteret runt södra Mariehamn. Ca 3,5
timme. Se Sunnan.ax för tider och
priser.
Ligafotboll: IFK Mariehamn- FC Inter
Wiklöf Holding Arena kl. 18.30.
SPORT

Evenemang
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Aqua Zumba®️ i Mariebad Bokning
mifitness.net. Kl. 19-19.45.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUND-

KROG / NÖJE / MUSIK

Käringsunds Viltsafari i Eckerö
Se kronhjortar, dovhjortar,
vildsvin strutsar och lamor. Se
Granbergs.ax för tidtabell.

Trubaduren Yohan i Arken Garden
Kl. 22.

torsdag 6
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl.
9-15 (personalen på lunch kl.
11-12)
GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Kökarveckan Aktiviteter vid havet
under 9 dagars tid. Se Kökarveckan 2020 på Facebook för
info. Kl. 10-23.30.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00
svenska, 13.00 finska och 14.00
engelska.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.
ax för tidtabell.
MARKNAD / LOPPIS

Kvällsloppis på torget i Mariehamn
Torsdagar kl. 17-21.
SPORT

Ute-yoga på Lilla Holmen Hathayoga kl. 18-19.15. Samling vid
volleybollplanen.
KONST

Vernissage: Att måla utan pensel
– Fluid art av Leila Öhman i GALLERIET Utställningen visas 4-30
augusti. Vernissage kl. 18-19.30.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan
II Rundtur med middag från Sjökvarteret runt södra Mariehamn.
Ca 3,5 timme. Se Sunnan.ax för
tider och priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubaduren Yohan i Arken Garden
Kl. 22.

fredag 7
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.

TUR

TEATER

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidade turer i Kastelholms slott
Klockan 11.00 finska, 12.00
svenska, 13.00 finska och 14.00
engelska.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar
11-18 och onsdagar 15-20.

Middagskryssning med M/S
Sunnan II Rundtur med middag
från Sjökvarteret runt södra
Mariehamn. Ca 3,5 timme. Se
Sunnan.ax för tider och priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubaduren Yohan i Arken Garden Kl. 22.

Kökarveckan Aktiviteter vid havet
under 9 dagars tid. Se Kökarveckan 2020 på Facebook för
info. Kl. 10-23.30.
MARKNAD / LOPPIS

TEATER

Dottningklev i Sunnanberg på
Sottunga Skådespel i två akter av
Robert Liewendahl. Bokning tel.
+358 40 5249898 eller 457 523
8230. Se Aland.com för aktuella
tider.

lördag 8

måndag 10

BARN / UNGA / MAT

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana
i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen
Robinsonbana. Drop-in hela
sommaren.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.
BARN / UNGA

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.
MUSIK

Katrina Kammarmusik 2020 Se
Katrina.ax för hela programmet
den 11-15 augusti.
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården Möjlighet att
ta ansvar, lära sig fakta om djuren, vårda och bry sig om dem.
Kl. 9-15 (personalen på lunch kl.
11-12)
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan
II Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider
och priser.
KULTUR / MUSIK

Katrina Kammarmusik 2020:
”Tonschönheit ist nebensache
(und Hauptsache)” i Sankt Görans
kyrka Kl, 12.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö
Se kronhjortar, dovhjortar,
vildsvin strutsar och lamor. Se
Granbergs.ax för tidtabell.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan
II Båtutflykt med lunch från
Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för
tider och priser.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Rundtur runt södra Mariehamn
med M/S Sunnan II Lunchkryssning från Sjökvarteret runt
södra Mariehamn. Ca 3,5
timme. Se Sunnan.ax för tider
och priser.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö
Se kronhjortar, dovhjortar,
vildsvin strutsar och lamor. Se
Granbergs.ax för tidtabell.
MARKNAD / LOPPIS

Kvällsloppis på torget i Mariehamn Torsdagar kl. 17-21.
SPORT

Ute-yoga på Lilla Holmen Hathayoga kl. 18-19.15. Samling vid
volleybollplanen.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II Rundtur med middag från
Sjökvarteret runt södra Mariehamn. Ca 3,5 timme. Se Sunnan.
ax för tider och priser.
MUSIK

Kökarveckan Aktiviteter vid
havet under 9 dagars tid. Se
Kökarveckan 2020 på Facebook för info. Kl. 10-23.30.

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl.
9-15 (personalen på lunch kl.
11-12)

MARKNAD / LOPPIS

Katrina Kammarmusik: “Varannan
damernas” i Alandicas foajé Kl.
19.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

BARN / UNGA / MAT

Båtutflykt till Sälskär i Hammarland Båtturer till Sälskärs fyrplats
med guidning. Ta med egen kaffekorg. Avgångar kl. 17 Skarpnåtö brygga i Hammarland, kl.
17.20 Hällö brygga i Geta. Se
evenemang.ax för bokning och
mer info.

fredag 14

GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Öppet på Barnens Bod på Mickels Gård i Gottby Får och lamm,
tipsrunda, lekplats, glass och
fika. Kl. 10-16
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Rundtur runt södra Mariehamn
med M/S Sunnan II Lunchkryssning från Sjökvarteret runt
södra Mariehamn. Ca 3,5
timme. Se Sunnan.ax för tider
och priser.
KULTUR

Maskindagar på Ålands sjöfartsmuseum Tändkulemotorn
(enbart lördagar) och trippelexpansionsångmaskinen (tisdag
och lördag) demonstreras. Kl.
11-13.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö
Se kronhjortar, dovhjortar,
vildsvin strutsar och lamor. Se
Granbergs.ax för tidtabell.
TEATER

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.
ax för tidtabell.
SPORT

Ute Zumba® vid Tullarns äng i
Mariehamn Bokning till natalie@
mifitness.net. Kl. 19-20.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Lars Sonck vandringar i Mariehamn
Samling vid statyn Maria Alexandrovna i stadshusbacken kl. 19.

tisdag 11
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.
MUSIK

Katrina Kammarmusik 2020 Se
Katrina.ax för hela programmet
den 11-15 augusti.

Dottningklev i Sunnanberg på
Sottunga Skådespel i två akter
av Robert Liewendahl. Bokning
tel. +358 40 5249898 eller 457
523 8230. Se Aland.com för
aktuella tider.

BARN / UNGA

BARN / UNGA / KONST

KULTUR

SPORT

Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.

BARN / UNGA / MAT

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

GUIDNING / RUNDTUR

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

BARN / UNGA / MAT

Dottningklev i Sunnanberg på
Sottunga Skådespel i två akter
av Robert Liewendahl. Bokning
tel. +358 40 5249898 eller 457
523 8230. Se Aland.com för
aktuella tider.

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl.
9-15 (personalen på lunch kl.
11-12)
Rundvandring i Ålands lagting
på fredagar Självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund och
nutid. Kl. 10-ca 11.30

onsdag 12

GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Frågesport i form av tipsvandring och lotteri vid Mariehamnsmuseet Tipsvandring
för barn och vuxna i museet
alla dagar. Lottdragning med
vinster lördagar kl. 15. Ta del
av de rätta svaren på frågorna
med en kopp kaffe framför dig!

BARN / UNGA

söndag 9

Ligafotboll: Åland United - FC
Honka på Wiklöf Holding Arena
kl. 17.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S
Sunnan II Rundtur med middag
från Sjökvarteret runt södra
Mariehamn. Ca 3,5 timme. Se
Sunnan.ax för tider och priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubaduren Yohan i Arken Garden Kl. 22.

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl.
9-15 (personalen på lunch kl.
11-12)
Maskindagar på Ålands sjöfartsmuseum Tändkulemotorn (enbart
lördagar) och trippelexpansionsångmaskinen (tisdag och lördag)
demonstreras. Kl. 11-13.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.
ax för tidtabell.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet hus med loppis på Nybonds i
Lumparland Varje tisdag kl. 18-21.
ÖVRIGT

Bilbingo på Ålandstravet Varannan
tisdag under juni-augusti. Försäljning av brickor och tilltugg börjar
kl. 18, bingospelet startar kl. 19.
MUSIK

Katrina kammarmusik 2020 “Alla
tiders 20-tal” i Alandicas foajé kl.
19-20.30.

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar
11-18 och onsdagar 15-20.

KONST

Vernissage för grafikutställningen
LITERARUM i stadsbiblioteket Utställningen visas den 12 augusti2 september. Kl. 18-20.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S
Sunnan II Rundtur med middag från Sjökvarteret runt södra
Mariehamn. Ca 3,5 timme. Se
Sunnan.ax för tider och priser.
SPORT

Aqua Zumba®️ i Mariebad Bokning mifitness.net. Kl. 19-19.45.
MUSIK

Katrina Kammarmusik: “Suites
imaginaires” i Alandicas foajé
Kl. 19.
MUSIK

Katrina kammarmusik 2020 ”Sen
kväll med sen Schubert” i S:t
Görans kyrka kl. 21.30.

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.
KULTUR / ÖVRIGT

Emmausfestivalen 2020 Samtal,
workshops, kunskapsutbyte och
skapande verksamhet samt kultur på bakgården på Strandgatan
20. Festivalen pågår 13 augusti kl
18 till 14 augusti kl. 23.59.
MUSIK

Katrina Kammarmusik 2020 Se
Katrina.ax för hela programmet
den 11-15 augusti.
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården Möjlighet att
ta ansvar, lära sig fakta om djuren, vårda och bry sig om dem.
Kl. 9-15 (personalen på lunch kl.
11-12)
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting
på fredagar Självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund och
nutid. Kl. 10-ca 11.30
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

torsdag 13

Lunchkryssning med M/S Sunnan
II Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider
och priser.

BARN / UNGA / MAT

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

KULTUR / ÖVRIGT

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i Smakbyn Vinnaren Michael
Björklunds egen Robinsonbana.
Drop-in hela sommaren.
Emmausfestivalen 2020 Samtal,
workshops, kunskapsutbyte och
skapande verksamhet samt kultur
på bakgården på Strandgatan 20.
Festivalen pågår 13 augusti kl 18
till 14 augusti kl. 23.59.
MUSIK

Katrina Kammarmusik 2020 Se
Katrina.ax för hela programmet
den 11-15 augusti.
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Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin
strutsar och lamor. Se Granbergs.ax för tidtabell.
Middagskryssning med M/S
Sunnan II Rundtur med middag
från Sjökvarteret runt södra
Mariehamn. Ca 3,5 timme. Se
Sunnan.ax för tider och priser.
MUSIK

Katrina Kammarmusik: “Heiliger
Dankgesang” i Jomala kyrka Kl.
19.

BARN / UNGA

Öppet på 4H gården Möjlighet att ta
ansvar, lära sig fakta om djuren,
vårda och bry sig om dem. Kl.
9-15 (personalen på lunch kl.
11-12)

Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag
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Evenemang

AUGUSTI

FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

Åland Pride 2020 En vecka med lärorika föreläsningar, intressanta möten,
inspirerande artistframträdanden
och engagerande tal. Se Pride.ax för
aktuellt program.

lördag 15

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

MUSIK

Katrina Kammarmusik 2020 Se
Katrina.ax för hela programmet den
11-15 augusti.

GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid. Kl.
10-ca 11.30

BARN / UNGA / MAT

Öppet på Barnens Bod på Mickels
Gård i Gottby Får och lamm, tipsrunda, lekplats, glass och fika. Kl.
10-16

lördag 29

MARKNAD

Marknad: Eckerö cruising club ordnar
marknad och bilutställning Försäljning,
utställning, underhållning på marknadsplatsen i Storby och i Eckerö
Cruisings Clubs lokaler kl. 13.

SPORT

Käringsund Triathlon 2020 Tävlingsoch motionsklasser i sprint- och
halvdistans samt minitriathlon för
barn och knattar i Eckerö. Individuellt, i lag, tävling eller motion. Se
www.triathlon.ax

MUSIK

Katrina Kammarmusik: Brunchkonsert
med samtal i Alandicas foajé Kl. 10.30.

FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Rundtur runt södra Mariehamn med
M/S Sunnan II Lunchkryssning från
Sjökvarteret runt södra Mariehamn.
Ca 3,5 timme. Se Sunnan.ax för tider
och priser.
SPORT

Folkrace i Vessingsboda Kl. 10-14.
KULTUR

Maskindagar på Ålands sjöfartsmuseum
Tändkulemotorn (enbart lördagar) och
trippelexpansionsångmaskinen (tisdag
och lördag) demonstreras. Kl. 11-13.
BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Käringsunds Viltsafari i Eckerö Se
kronhjortar, dovhjortar, vildsvin strutsar och lamor. Se Granbergs.ax för
tidtabell.
BARN / UNGA / KONST

Frågesport i form av tipsvandring och
lotteri vid Mariehamnsmuseet Tipsvandring för barn och vuxna i museet
alla dagar. Lottdragning med vinster
lördagar kl. 15. Ta del av de rätta
svaren på frågorna med en kopp kaffe
framför dig!
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II
Rundtur med middag från Sjökvarteret
runt södra Mariehamn. Ca 3,5 timme.
Se Sunnan.ax för tider och priser.

söndag 16
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.

Måndagen den 24 augusti inleds Åland Pride 2020 med föreläsningar och artistframträdanden under hela veckan. Årets parad blir lördagen den 29 augusti men kommer att anpassas efter rådande restriktioner. 
Foto: Hülya Tokur-Ehres

lördagar) och trippelexpansionsångmaskinen (tisdag och lördag)
demonstreras. Kl. 11-13.

KROG / NÖJE / MUSIK

onsdag 19

lördag 22

BARN / UNGA / MAT

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFLYKT

Båtutflykt till Sälskär i Hammarland
Båtturer till Sälskärs fyrplats med
guidning. Ta med egen kaffekorg.
Avgångar kl. 17 Skarpnåtö brygga i
Hammarland, kl. 17.20 Hällö brygga
i Geta. Se evenemang.ax för bokning och mer info.

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.
KULTUR

Maskindagar på Ålands sjöfartsmuseum Tändkulemotorn (enbart

Kvällsloppis på torget i Mariehamn
Torsdagar kl. 17-21.
SPORT

Ute-yoga på Lilla Holmen Hatha-yoga
kl. 18-19.15. Samling vid volleybollplanen.

fredag 21

Ligafotboll: Åland United-TPS på Wiklöf
Holding Arena kl. 19.

Hantverksfestivalen SLOYD FEST i
Eckerö post- och tullhus Arrangeras
i samband med konsthantverksutställningen FESTIVAL. Se www.
sloydfest.net för aktuellt program.

onsdag 26

SPORT

SPORT

söndag 23
BARN / UNGA / MAT

BARN / UNGA / MAT

Show: Man in Black på Alandia
Showen bygger på en tolkning av
Johnny Cash & June Carter med
Peter Jezewski och Karin Risberg.
Kl. 19.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i
Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds
egen Robinsonbana. Drop-in hela
sommaren.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 11-18
och onsdagar 15-20.

FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i
Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds
egen Robinsonbana. Drop-in hela
sommaren.
SPORT

Ute Zumba® vid Tullarns äng i Mariehamn Bokning till natalie@mifitness.
net. Kl. 19-20.

tisdag 25
FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

Åland Pride 2020 En vecka med lärorika föreläsningar, intressanta möten,
inspirerande artistframträdanden
och engagerande tal. Se Pride.ax för
aktuellt program.

GUIDNING / RUNDTUR

BARN / UNGA / MAT

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid.
Kl. 10-ca 11.30

KULTUR / MARKNAD / LOPPIS

Åland Pride 2020 En vecka med lärorika föreläsningar, intressanta möten,
inspirerande artistframträdanden
och engagerande tal. Se Pride.ax för
aktuellt program.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

BARN / UNGA / MAT

Bilbingo på Ålandstravet Varannan
tisdag under juni-augusti. Försäljning
av brickor och tilltugg börjar kl. 18,
bingospelet startar kl. 19.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

Trubaduren Yohan i Arken Garden Kl.
22.

torsdag 20
BARN / UNGA / MAT

ÖVRIGT

Ligafotboll: Åland United - JyPK på
Wiklöf Holding Arena kl. 17.

KROG / NÖJE / MUSIK

Åland Pride 2020 En vecka med lärorika föreläsningar, intressanta möten,
inspirerande artistframträdanden
och engagerande tal. Se Pride.ax för
aktuellt program.

Aqua Zumba®️ i Mariebad Bokning
mifitness.net. Kl. 19-19.45.

MARKNAD / LOPPIS

tisdag 18

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i
Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds
egen Robinsonbana. Drop-in hela
sommaren.

måndag 24

BARN / UNGA / MAT

Ute Zumba® vid Tullarns äng i Mariehamn Bokning till natalie@mifitness.
net. Kl. 19-20.

Trubaduren Yohan i Arken Garden Kl.
22.

SPORT

måndag 17

SPORT

Åland Pride 2020 En vecka med lärorika föreläsningar, intressanta möten,
inspirerande artistframträdanden
och engagerande tal. Se Pride.ax för
aktuellt program.
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.
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Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i
Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds
egen Robinsonbana. Drop-in hela
sommaren.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i
Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds
egen Robinsonbana. Drop-in hela
sommaren.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

KROG / NÖJE / MUSIK

söndag 30
BARN / UNGA / MAT

Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret.
Se Sunnan.ax för tider och priser.

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

SPORT

KULTUR / MARKNAD / LOPPIS

Ligafotboll: IFK Mariehamn- RoPS Wiklöf Holding Arena kl. 18.30.
SPORT

Aqua Zumba®️ i Mariebad Bokning
mifitness.net. Kl. 19-19.45.

torsdag 27
FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

Åland Pride 2020 En vecka med lärorika föreläsningar, intressanta möten,
inspirerande artistframträdanden
och engagerande tal. Se Pride.ax för
aktuellt program.
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr i
Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds
egen Robinsonbana. Drop-in hela
sommaren.
SPORT

Ute-yoga på Lilla Holmen Hatha-yoga
kl. 18-19.15. Samling vid volleybollplanen.

fredag 28
SPORT

Käringsund Triathlon 2020 Tävlingsoch motionsklasser i sprint- och halvdistans samt minitriathlon för barn och
knattar i Eckerö. Individuellt, i lag, tävling
eller motion. Se www.triathlon.ax

Hantverksfestivalen SLOYD FEST i
Eckerö post- och tullhus Arrangeras
i samband med konsthantverksutställningen FESTIVAL. Se www.
sloydfest.net för aktuellt program.

måndag 31
BARN / UNGA / MAT

Robinson: Överlevnadsbana i miniatyr
i Smakbyn Vinnaren Michael Björklunds egen Robinsonbana. Drop-in
hela sommaren.

SEPTEMBER
onsdag 2

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.

torsdag 3
KONST

Vernissage: Everything is connected, träkonst med Alexandra Trizna i
GALLERIET Kl. 17-19.
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”Varför Paris,
vi har ju Åbo.”

GE DIG
K
UT FRIS

OM SEMESTER FÖR DIG HANDLAR ON ANNAT ÄN BARA BLÅBÄRSPLOCKNING
ÄR DU VÄLKOMMEN TILL FINLANDS MEST KOSMOPOLITISKA STAD.
LÄS MER OCH LÅT DIG INSPIRERAS: KISSMYTURKU.SE
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Broar som i
Paris

Kullar som
i Rom

Tillbringa en sommarkväll på Aura ås strand i
en av båtarna. Med Visit
Turkus Food Walk-kort
(48 €) i fickan kan du
även äta gott på fem
olika restauranger under
promenaden.

Åbo centrum består av sju kullar,
som alla är fulla av kultur och historia. Kakolabacken, Vårdbergsbacken, Samppalinnabacken,
Puolalabacken, Aningaisbacken,
Gertrudsbacken, Universitetsbacken – samla hela serien.

Mat som i
paradiset

En ö som i Åbo
skärgård

Åbo är även känt som en
bra mat- och restaurangstad. Om du inte har
provat bör du göra det i
sommar. Om du kommer
från Helsingfors kan du
även bli överraskad av
hur prisvärt det är.

Åbo skärgård är världens
talrikaste. Om tanken på
20 000 öar ger dig svindel,
kan du börja lätt med en
kryssning från Aura
å till innerskärgården, till
exempel till Runsala på
picknick eller till Erstan för
lite dans på bryggan.

KOM IHÅG HUVUDREGLERNA FÖR ANSVARSFULLA TURISTER:
1. Åk kollektivt och utan motorer.

2. Stöd lokala företag, producenter och kultur.

3. Var du än är, förstör inte och skräpa inte ner.

TURISTINFORMATION • Auragatan 2 (ny adress hösten 2020: Auragatan 8), 20100 Åbo • tfn 02 262 7444
info@visitturku.fi • www.visitturku.fi • SHOPONLINE • http://www.visitturku.fi/sv/visit-turku-sv/natbutiken • tfn 02 262 7670
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FASTIGHETS-

SERVICE

ÅLANDS BIL & PLÅT
I MARIEHAMN
Karlbergsvägen 10, tel. 22446, ax.bilplat@aland.net
Öppet: måndag–fredag kl. 07.00–16.00

Våra tjänster:
• Fastighetsservice
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Lövupptagning
• Terrasstvätt & ytbehandling
• Städning
• Dygnet-runt-jour
• 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).

Riktning bilplåt • Dragriktning
Egen lackering • Byte av bilglas
Reparerar stenskott i glas • Plastreparationer
Tillverkar övningsbromsar
Riktning tyngre maskiner • Svetsning
Specialjobb? ombyggnad, lackering...

E R I K S S O N ’ S FA S T I G H E T S S E R V I C E

Behöver du lånebil?

AX3-BASPAKET
FÖR
DIG UNDER 25 ÅR!
AX3-BASPAKET
FÖR DIG UNDER 25 ÅR!

✓Bankkort
✓Mobilbank
✓Bankkort
✓Hemförsäkring (Hemöms U25)
✓Mobilbank
✓Hemförsäkring (Hemöms U25)

4,50 €/månad*
Dras direkt från ditt konto varje månad.

*) Ordinarie
pris för enskilda produkter i paketet 10,42 €/månad
€/månad*
4,50

Dras direkt från ditt konto varje månad.
*) Ordinarie pris för enskilda produkter i paketet 10,42 €/månad

Just nu 6 / 2020

37

FÖREKOM SMITTSPRIDNING

Säkerställer din lokal från smittspridning snabbt, enkelt och effektivt.
Clorox Total 360 används även i förebyggande syfte och stoppar spridning av
virus och bakterier, ett system anpassat för alla sorters lokaler så som
skolor, idrottsanläggningar, äldreboenden, hotell, sociala utrymmen m.fl.

SNABBT, ENKELT, EFFEKTIVT & SÄKERT

Clorox T360 systemet för desinfektion och luktsanering
• Avdödar bakterier till 99,9% på
5 sekunder
• Dokumenterad avdödning av 44 olika
organismer: Avdödar Förkylnings- och
influensavirus, MRSA och Norovirus på
under 2 minuter
• Eliminerar dålig lukt
• Desinficerar även mjuka material
• Hämmar tillväxten av mögel upp
till 7 dagar
Kontakta oss för mer
info och pris.

Godbyvägen 25, tel. 018-14 399, info@stadsystem.ax
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Sevärt

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

Badhusparken

8 augusti - kl 11–15.
VW BugNic #28 – Nordisk träff
för alla typer av Volkswagen,
både luft- och vattenkylda bilar är
välkomna.

Bomarsundsmuseet/Lotsstugan

Juli dagligen 10-17
Augusti måndag-fredag 10-17.

Bomärket

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

Dånö Hembygdsmuseum

Sommarens temautställning
“Bäddens utrustning under
självhushållningens tid”. Öppet:
onsdagar kl 16-19, övriga dagar
kl 13-16. Pågår till 23.8.

Eckerö post och tullhus

Öppet alla dagar kl 10-18.
Utställning med Ålands slöjd
och konsthantverk under
temat ”Festival”. Utställningen
”Trähantverk” i många olika
tekniker. Visas 1.8-4.9.

Ehns

måndag till fredag kl 10-17, lördagar
10-14.
Juha Pykäläinen ställer ut
konstverk i galleriet i det bakre
rummet.

Finströms bibliotek
Måndag – onsdag 12–20
tors 10–16
Lördag och söndag stängt
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Fler fler sevärdheter och
uppdaterad info besök aland.com

Retro-utställning med tema
70-tal. Visas hela sommaren.

Konsthagen, Stallhagens
Bryggeri
”Baroque Metal Meat”, Johan
Karlsson, metallkonstnär, Tiina
Tahvanainen, fotografi. Visas till
26.8

Galleri Stensal

Kökarshembygdsförening
Öppet varje dag kl 11-16, till den 15
augusti.
”Natt” – målningar av Elisa
Matikainen.

Geta bibliotek

Öppet Tis kl 16–20 , tors kl 13–17.
Lasse Harkkala ställer ut
”Fantasibilder”. Visas till 31.8.

Hermans muesigård

Guidning enligt överenskommelse,
Enklinge, Kumlinge
Skärgårdshus med uthus på sina
ursprungliga platser.

Kastelholms slottsområde
öppet alla dagar kl 10-17.
Kastelholms slott, Jan
Karlsgården och Vita Björn

Kobba klintar

Johanna Brådd visar ”Glimtar
av Kobbaklinterne” i Båken.
Utställningen visas till den 31.8.

Konsthagen, Stallhagen

”Baroque Metal Meat”, Johan
Karlsson, metallkonstnär, Tiina
Tahvanainen, fotografi.

Kökar bibliotek

Öppet tisdag, torsdag kl 11-14
Onsdag kl 15-19
Dockmakare Riitta Nieminen visar
utställningen ”Farmor, lilla Tina
och andra dockor”. Vernissage
onsdag den 30 juli kl. 12-14.

Kökars museum
Öppet enl ök, tel 0457-5244077.
Fiskehus om hur det var i
fiskesamhället förr i tiden.

Köpmannamuseet

invid Tullarns äng. Öppet onsdagar
kl 12–15.

Lasses Fartygsmuseum

För visning, ring 018 47626 eller
+358 3828459.
Museet visar föremål från den
åländska handelsflottans fartyg.
Speciellt visas Viking Lines fartyg
genom åren då rederiet i år fyller
60 år.

Lemlands bibliotek

tisdag och tors kl 9–13, 18–20
onsdag kl 9–15
Sommarutställning: ”Mixed
materia” av Klas Gustafsson.
Visas till 27.8.

Mariehamns stadsbibliotek
Måndag- onsdag och fredag
kl. 10-20, Torsdag kl. 10-16
Lördag och söndag stängt

• 23 juli- 28 augusti: Katter.
Ulrika Kjeldsen. Konstutställning
med nyproducerade skulpturer
i stål.
• Längtan, en fotoutställning
med Sanna Hillberg. Visas till
7.8.
• 12 augusti- 2 september
Grafikutställning LITERARUM
Vernissage onsdag 12.8 kl.1820

Mariehamnsmuseet

Öppet kl 12 –16 varje dag till
15.8. Fri entré, modellstadenp på
Ålandsvägen 42.
Sommarutställning 2020
”Mariehamn i konsten 1861–
1945” visar olika konstnärers
målningar med Mariehamnsmotiv
och uppmärksammar att det
förflutit 150 år sedan arkitekten
Lars Sonck föddes.

Matsmårs ladugårdsgalleri
Öppet tis-fre kl 13-16.

Hummersö Föglö, (Bråttövägen
11): Sommarutställning med
grafikern och konstnären Camilla
Gunnars. Visas till 7.8.

Saltviks bibliotek

Återbrukskonst av Margarita
Andersson, visas till 10 augusti.

Telegrafen

Öppet: Ons-sönd kl 11-16,
Prästö, Sund.
Bomarsundutställning med
miniatyrmodell över Skarpans,
Förstaden och Prästö, uniformer,
krinoliner och allmogekläder från
1854. Utställning om 1808 –
1809 års krig. Pågår till 9.8.

Telemuseet på Vårdö

Öppet alla dagar, dygnet runt.
Vargata.
Teleinformation på svenska,
finska och engelska. Telefonkiosken har belysning så det går
bra att besöka även på kvällen.

Ålands Brandkårsmuseum

Senses trädgård

Öppet lördagar kl 12-17 samt enligt
överenskommelse mån-fre kl.
12–18. Hellestorp, Lemland
Flores et herbas – akvareller med
växtmotiv av Kjell Ekström.

Sjökvarteret

Öppet alla dagar, dygnet runt.
Hantverk, skuthamn och
sjöviste öppet året om. Skeppsoch båtbyggerimuseum,
motormuseum.

Öppet kl 12-16 tis-lör till 15.8.
Mörby, Hammarland

Ålands fotografiska
museum

Öppet enligt överenskommelse.
Olle eller Benita Strömberg på tel:
43964 eller 0457 0595967. Pålsböle,
Finström

Ålands Jakt- och
Fiskemuseum

varje dag kl 10-18, samt 17.8- 29.88
måndag-lördag kl 10 -17.

Skeppargården Pellas

Öppet alla dagar kl 11-16.
Gårdsmuseum med
skeppargård från slutet av
1800-talet, inrett som ett hem
från bondeseglationens tid.
Fotografiutställning från Herzogin
Cecilie visas till 31.8.

Sunds bibliotek

20.30. Tisdag kl 10-16
Bosse Taipales tecknade bilder
och skulpturer. Pågår till 30.9.

Öppet måndag och torsdag kl 17.30-

Jakt- och fiskekultur.
Specialutställningar med
målningar av Robert Hancock
samt tavlor av Leif Sundberg.
Öppet tom: 16.8.

Ålands konstmuseum
och Ålands
kulturhistoriska museum

Öppettider: Tisdag, onsdag, fredag,
lördag, söndag: kl 11-17, torsdag: kl

11-20, måndag stängt.
• I årets sommarutställningen
möter den svenska konstnären
Ernst Billgren sin åländska kollega
Jonas Wilén. Båda arbetar med
en lätt humoristisk ton och delar
en svaghet för motiv som blinkar
till romantikens landskapsmåleri.
Pågår till 18.10. Basutställning om
Ålands historia.
• Djuren i centrum. Utställningen
visar djuriska föremål ur
samlingarna. Visas 9.6-13.9.

Ålands Sjöfartsmuseum/
museifartyget Pommern

Öppet alla dagar kl 10–17.
med besöksupplevelsen
”Pommern – 100 dagar
under segel”. Basutställning
med spännande berättelser
och föremål från Ålands
sjöfartshistoriar. För barn finns
Rubys skattjakt, pyssel och
Rör-och-gör-aktiviteter. ”Hildas
doft – en utställning om tingens
själ” som visar ett urval föremål ur
museets samlingar som alla bär
på en unik berättelse.

Ålandstravet

öppen alla vardagar
Pia Eriksson ställer ut målningar.

Ålands folkhögskolas Art
park
Öppet alla dagar dygnet runt
Se våra tidigare års konstverk.

Önningebymuseet

I augusti öppet ons-lör kl 11-16.
Återbruksbutiken på Jonesas
är öppen juni-aug fre-lör
kl 12-15. Förutom den
permanenta utställningen
visas två specialutställningar:
”I lund och i trädgård” (verk
av Önningebykolonisterna)
samt ”Akvareller” av
Önningebykolonisterna.

KUMHO.FI

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer

Kumho-däck
Även bilservice

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

JS-Däck

09 2525 0112

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo
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PRIO 141 | 1-PLAN | 141 m2 | 6 rum och kök

ÄNTLIGEN ÄR VI
TILLBAKA PÅ ÅLAND

BESTÄLL
VÅRA
KATALOGER!
eksjohus.se

HUS FÖR HELA LIVET
Är du sugen på att bygga ett nytt hus på Åland? Nu är Eksjöhus tillbaka med
ett lokalkontor på ön. Lina Andersson hjälper dig navigera bland alla beslut
så att du kan bygga ett hus för hela livet. Välkommen att kontakta oss.

LINA ANDERSSON
Säljare
0457-345 66 50
lina.andersson@eksjohus.ax

Vi förädlar den
åländska skogen!
Hållbart och närproducerat.

Impregnerat • Sågat • Hyvlat
Lister & foder • Paneler & golvvirke
Grundmålat • Pålar

Välkommen till din lokala
brädgård i Önningeby!
Försäljning i Önningeby,
tel. 018 - 329 555 eller wood@skogsindustrier.ax
www.skogsindustrier.ax

Surrar det hos
dig i sommar?
Ett ivrigt surrande kring matbordet
kan lätt bli en mycket otrevlig stund.
Är ditt boningshus eller fritidshus
försäkrat med en Hemöms
har du kostnadsfri skadedjurssanering.
Vid problem med skadedjur,
ring Anticimex tel. 41 010
eller maila uffe.gustafsson@anticimex.se

omsen.ax | 018 27600 | Köpmansgatan 6

