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I röda regnkläderna känner jag mig jättefin

Hösten gjorde en lite väl snabb entré i år. I
samma stund som jag klev in på redaktionen
efter semestern började regnet ösa ner och
temperaturen sjönk som en sten. Och det
var slut, i alla fall nästan, på vindstilla kvällar. Lite snöpligt, måste jag medge. Jag hade
gärna njutit lite mer av sensommarkvällar
utomhus. Sommarlivet är ju på många sätt
så mycket enklare.
Men nu är nu, och det är ingen idé att

jag är på sydligare breddgrader.)

Sen då? När ljusa september övergår i
elände och evighetslångt mörker. Ös på med
massor av frisk luft. Läs en bok i solen när
vädret tillåter det, ta långa promenader, gå i
skogen, dra iväg på picknick, plocka bär, åk
ut på sjön, hoppa studsmatta, ta en cykeltur, klättra i berg, ta en ordentlig bensträckare på lunchen …

gräma sig över det som inte blev. Och jag är
trots allt ett stort fan av hösten. Liksom jag

Hösten är otroligt vacker, och

gillar vinter, vår och sommar.

(vilket vi ska vara ärliga med
att det inte alltid är) får man

Det handlar ju, som så mycket annat, om
vad man gör det till. Väljer man att förbanna

klä sig därefter. Själv har

mörkret, stormarna och kylan blir det garanterat alldeles eländigt också. Men man kan

med tillhörande lika röda
byxor som lyser upp
vilken gråmulen dag

också vända på steken. Lite hurtigt så där.
Jag skulle rekommendera att inleda med
ett besök på Skördefesten. Det är humörhöjande om något. Trevlig stämning, en massa
bekanta, fina miljöer, roliga aktiviteter, god
mat. Personligen tycker jag det är det bästa
evenemanget på hela året. (Tyvärr missar jag
det för första gången någonsin i år eftersom

om vädret inte är det bästa

VÄRLDENS
GODASTE CURD

Jag är inte den som spottar i syltburken. Tyvärr finner
jag inget nöje i att själv plocka hinkvis med bär och sylta, men jag har turen att ha en i familjen som förser mig.
Däremot har jag inget emot att springa till butiken och
köpa vad som krävs för att röra ihop en curd. Lemoncurd, halloncurd och limecurd i all sin ära, men den här
havtornscurden från boken ”Sweet dreams” är oslagbar!
300 g havtornsbär
2 dl socker
50 g osaltat smör
2 ägg

jag en ljuvligt röd regnjacka

Mixa bären. Passera massan genom en sil och samla
upp purén i en skål. Släng bort
skal och kärnor. Ställ skålen över
en kastrull med sjudande vatten. Tillsätt resten
av ingredienserna och vispa tills allt är välblandat. Låt
vattnet fortsätta sjuda och hetta sakta upp blandningen
under en ständig vispning tills den är så tjock att den
täcker en slevs baksida utan att rinna av direkt. Det tar
20-30 minuter. Häll upp i varma steriliserade burkar
och förslut. Kyl genast och förvara kallt. Håller i cirka
tre veckor (men du äter garanterat upp den för det!).

som helst. Det blir
förvisso lite svettigt
eftersom galon inte
andas. Men jag känner mig jättefin!
Sandra Widing

Gräs- &
lövuppsamlare
38”/98 cm

310,-

Gräsröjare
SBC 232 D

209,-

Gräsröjare
SBC 627 KD

Gräsklippare
DINO 47B

219,-

Kompostkvarn
BIO MASTER
2200

149,-

279,-

Traktorklippare
ESTATE PRO
9102 XWS 4 WD

6.490,-

Gräsröjare
SBC 653 KD

575,-

Auktoriserad
VVS-installatör

Annonssäljare:
Joakim Rosén tel 26663

FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420 VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax
Redaktör Sandra Widing Text Sandra Widing, Jonas Abrahamsson, Helena Forsgård, Staffan Lund, Linnea Mattsson, Otto Johansson
Ansvarig utgivare Niklas Lampi Omslag Hugo och Johan Mörn Foto Staffan Lund, Daniel Eriksson Layout Sebastian Boman
Annonsproduktion Ått/ Annonsverkstan Tryck Tidningstryckarna På Åland Upplaga 30.000 ex Ges ut av Ålands Tidnings-Tryckeri Ab
Kontakt E-post: fornamn.efternamn@alandstidningen.Ax, telefon: + 358 18 26026, adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland.
Tidningen distribueras till alla åländska hushåll och finns på följande platser: Kantarellen, Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs galleria,
Magazin, Stadsbiblioteket, Hotell Arkipelag, Hotell Adlon, Park Hotell, Scandic Hotell Savoy, F:ma Erik Mattsson, Kea-Market,
Turistinformationen Storgatan.
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www.nautical.ax

Planera in
hösten på Nautical!

Skaldjursveckor
30 september – 15 oktober

Julbord

Fira Far

26 november – 23 december

söndagen den 13 november

49,- (barn 0–6 år 10,- 7–12 år 20,-)
Grupper/företag – kontakta oss för upplägg, priser m.m.

Gilla oss på
Facebook

Hamngatan 2. Boka bord på tel. 19 931 eller besök oss på www.nautical.ax

Köket öppet: må–fr 11–21 (restaurangen till 23), lö 17–21 (restaurangen till 01)

J.LINDEBERG

BJÖRN BORG

SAMSØE SAMSØE

NUDIE JEANS

FILIPPA K

TIGER OF SWEDEN

LEE JEANS

GLAMOROUS

LEVIS

DEDICATED

DR. DENIM

CHEAP MONDAY

DIESEL

ELVINE

TOMS

MINI RODINI

CONVERSE

SAVVY CITIZEN

SVEA

FILA (SOON IN STORE)

ADIDAS ORIGINALS BACK (SOON IN STORE)

www.ziczac.ax
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Skärgården slår på stort under Skördefesten

En av de stora åländska
höjdpunkterna under
hösten är Skördefesten.
Med 53 öppna gårdar
lever den åländska
landsbygden upp under
dagarna tre.
– Återigen har vi ett
mäktigt program. Det
största hittills, säger
Skördefestens vänners
verksamhetsledare Liz
Mattsson.

2015 slog Skördefesten på Åland
alla tidigare rekord med såväl
antalet gårdar
som besökare.
Skördefesten växer för varje år. På den här bilden från 2012 köper Sol-Britt Eklund och Martin Eklund skärgårdsäpplen av Kjell
Årets upplaga
Johans från Sottunga.
väntas inte bli
liten skördefest på Föglö, säger
bussar bokade till Ålands yttersta
Temat till årets upplaga blir den
sämre då gårdsantaskärgård.
samma som tidigare – barn och
let är det samma med- Verksamhetsledare Skördefestens vänners verkLiz Mattsson.
samhetsledare Liz Mattsson
Liz Mattsson är spänd och förmat.
an programmet växt
och fortsätter:
väntansfull samtidigt som hon är
– Men det blir ännu mer ingåen aning. En av de stora nyheterna
– Det är kul att få med skärgårsäker på att allt är under kontroll.
ende i år än tidigare. Det kommer
är att skärgården i allmänhet, men
den ännu mer än tidigare.
– Vi är redo. Skördefesten har
att märkas ute på gårdarna.
Föglö i synnerhet, slår på stort.
Förutom det kommer man
växt år efter år. Antalet besökare
Ett annat evenemang som blivit
– Det blir som en ”öppen ö”
redan en dag före den officiella
blir allt fler och gårdarna lika så.
allt mer populärt under Skördefeskan man säga. Sju olika ställen,
Skördefestens start att smygstarta
Men jag ser fortfarande växtpotenten är Skördeloppet. Årets lopp går
massvis med aktiviteter och hänpå Kökar och redan är det flera
tial. Än har vi inte nått taket.
med start vid Amalias Limonadfadelser. Det kommer bli en egen

brik i Lumparland till Haddnäs
gård i Lemland.
– Vi har också en hel del nya
”plåpp åpp”-ställen för året.
Bland annat Stall Kentaur,
Drygsböle gårdskafé, Judys hantverk, konditoriet Baka i Sund
och Brobacka gästhem som är för
första gången med och prövar på
Skördefesten, säger Liz Mattsson.
För att öka medvetenheten
om ett hållbart samhälle hos
Skördefestens besökare kommer arrangörerna i år att kräva
parkeringskort för varje besökare
med bil.
– De går att köpa på gårdarna
samt några andra ställen. Det
vill vi göra för att uppmana och
uppmuntra till att man åker tillsammans.

Vårfest i maj
För de som har oturen att missa
Skördefesten 2016 behöver man
inte vänta ett helt år till nästa
gång.
En tid har det funnits planer
på en motsvarande fest på våren
och till 2017 är planerna förverkligade.
– Vi kommer att ha en vårfest
som heter ”Åland grönskar”. Det
blir en vårfest på landsbygden
mellan den 26 och 28 maj, säger
Liz Mattsson.
Jonas Abrahamsson

Laddat med nyheter!
TRAKTORREGISTRERAD

RZR 570 EFI 4X4 EUT

Kör lagligt på vägen. T-körkort/15 år

inkl. hytt & värmare

16.590,er

+ frakt & lev. kostnad

• HEMINREDNING
• KLÄDER
• SKOR
• VÄSKOR

TRAKTORREGISTRERAD
Kör lagligt på vägen. T-körkort/15 år

SPORTSMAN 570
EFI 4X4 EUT
inkl. vinsh eller vagn

3300 kvm BRA varor till BÄTTRE pris!

7.990,-

3000 kvm BRA varor till BÄTTRE pris!

er

+ frakt & lev. kostnad

ÄVEN
• hemtextil
• husgeråd
• present
• servering

Öppet måndagar och fredagar 9–20
Tisdag, onsdag, torsdag 9–16, lördagar 9–14
Ligger vid Faringe station
(7 km norr om Almunge, längs länsväg 273)
www.thuns.se

– Ålands största leverantör av fyrhjulingar –

Godbyvägen 4, tel. 22 591. Mån–tor 8.00–17.00, fre 8.00–16.00
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volkswagen.fi

Helt nya
Tiguan.

Alldeles nya Tiguan är ännu större än tidigare och har helt förnyade köregenskaper.
Den erbjuder dig en innovativ körning och säkerhetsfrämjande funktioner.
Bekanta dig med en bil som har lättanvänt utrymme och anpassningsförmåga
samt fyrhjulsdriven dragkapacitet för släpvagnar på upp till 2 500 kg med broms.

Tiguan-modellerna rmp från 31 595 €
Tiguan 4MOTION-modellerna rmp från 36 502 €
Priset med CO2-utsläpp 137 g/km, 4MOTION med CO₂-utsläpp 153 g/km.
Bränsleförbr. 4,7-7,4 l/100 km, CO2-utsläpp 123-180 g/km (NEDC).
Priser inkl. lev. kostn. 600 €. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bifa Ab Bilfirma
Vikingagränd 7, Mariehamn, tel. 018 23 300
Bilförsäljning: mån–fre 9–17
www.bifa.ax

Bilförsäljning
Christoffer Perjus 526 225
Jonny Henriksson 526 205

Gör en korrekt och trygg husförsäljning!
Att göra en bra försäljning av sitt hem
innebär att få en köpare medveten om
allt vad huset och själva köpet innebär.
Vid Mäklarhuset är man väl förtrogna
med uppgiften och ansvaret.
Inledande kommer en erfaren mäklare
som tillsammans med säljaren går igenom bostadshuset och ger relevanta tips
och råd inför försäljningen.

Johannes Wikblom från Besiktningshuset Ab uppfyller
de krav som ställs för att utföra en korrekt besiktning.

Genom mäklarnas gemensamma erfa-

Då överlåtelsebesiktning utförts och för-

renhet och branschkännedom meddelas

säljning inletts har Mäklarhusets säljare

sedan ett relevant marknadsvärde och

dessutom exklusivt möjligheten att teck-

ett obejktivt försäljningsprospekt sam-

na en säljansvarsförsäkring vid Ömsen.

manställs baserat på säljarens information och lagstadgad dokumentation.

Försäkringen gäller under de fem följande åren (förenligt med köparens normala

I nästa steg utför Besiktningshuset Ab en

konsumentskyddstid) mot dolda skador

mycket noggrann överlåtelsebesiktning.

som ej kunnat påträffas vid besiktningen

Husets ytor, konstruktioner och relevanta

eller som köparen själv förväntats kunnat

dokumentation synas grundligt och

konstatera innan köpslut.

sammanställs i ett informativt, pålitligt
protokoll.

På det sättet skapas en trygg affär med
medvetna köpare, där efterföljande pro-

Besiktningarna utförs endast av SBR

blem är minimerade genom ansvarsfulla

(Svenska Byggingenjörers Riksförbund)

säljare, mäklare och besiktningsmän.

godkända medlemmar och examinerade
besiktningsmän.

Spekulanter vill bli köpare hos Mäklar-

Det innebär att protokollet uppfyller de

huset. Gör en trygg och korrekt överlåtel-

hårda krav som idag förväntas av bran-

se via Ålands största fastighetsmäklare.

schen, försäkringsbolag o.d.

Mäklarhuset Åland Ab

| Skarpansvägen 29 B, Mariehamn | tel. 27660 |
www.maklarhuset.ax |

RFM

Gilla oss på Facebook

• Reservdelar
• Service
• Plåtverkstad
• Leasing
• Finansiering
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PR ByggnadsMaterial AB

Tidlös design

Portar med smala och
breda paneler med
perfekt ribbmönster som
passar till varje
arkitektlösning.

Byta garageport?
IZOLINE

– finns

i flera färger, utföranden och
storlekar, även med fönster

040 1971 550

Isolerat för varmgarage, takskjutport, motor med belysning,
två fjärrkontroller
Pris inkl. montering från ..................................

1.530,-

Beditom portar – bättre komfort och
säkerhet för alla varje dag.
PR BYGGNADSMATERIAL
Vikingagränd 1B Mariehamn • e-post: pr@aland.net

Tel. 13 720

ETT ARBETSREDSKAP DU KAN LITA PÅ.

NYA PROACE OCH
NYA HILUX NU HOS OSS.

KRAFTFULLA HILUX.

Legendarisk oﬀroadprestanda och ett enormt kraftfullt
verktyg. Dragkraft upp till 3.200 kg och ett maximalt
vridmoment på 400 Nm.

PROACE MED TRE KAROSSMODELLER.

Nya Proace Compact-, L1- och L2 karossmodeller med 4,6–6,6 m3
utrymme. SmartCargo-systemets genomlastningslucka i
mellanväggen ökar lastlängden med 110 cm - fortfarande
med plats för två personer i framsätet.

SE PROACE I MAXINGE HELA NÄSTA VECKA!

NO 1 TOYOTA PROACE NO 2 TOYOTA PROACE
TRE KAROSSMODELLER

KOMMER ÄVEN SOM MINIBUSS

Proace Compact 1.6 D 95:
pris från 26 899,43 €.

SE HILUX I MAXINGE I HELGEN!
FINLANDS MEST OMFATTANDE KONTAKTNÄT.

Toyotas försäljning och service är alltid nära. Vi skräddarsyr
utrustnings-, ﬁnanansierings- och underhållsavtal som passar dig.

NO 3 TOYOTA HILUX

EXTRA CAB MED ÖPPNINGSBARA BAKDÖRRAR

Proace L1H1 2.0 D 120:
pris från 30 556,41 €.

NO 4 TOYOTA HILUX

EXTRA CAB, DOUBLE CAB 2-SITS, DOUBLE CAB 5-SITS

Hilux Extra Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active:
pris från 39 196,51 €.

Proace L2H1 2.0 D 120:
pris från 31 972,16 €.

Proace förbrukning 5,3-5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 139-146 g/km. Hilux förbrukning 6,8-7,2 l/100 km, CO2-utsläpp 178-189 g/km. Garanti 3 år/100.000 km, rostskyddsgaranti för karossen 6 år.

Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

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

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – Fre 09.00-17.00
Lör: 11.00-14.00

Verkstad
Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30 Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
Fre 08.00-15.00
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VILDA HAVTORN
KOKAS
TILL GELÉ
Fläder och rabarber. Havtorn och rönnbär.
Maskrosor och aronia. Tranbär och rosenkvitten.
Både kända och mindre kända sorter ur sommarens och höstens skördar hamnar i
kastrullerna hos Ålands delikatesser och
kokas till sylt, saft, marmelad och curd på gammalt
hederligt vis.
Vissa favoriter har hängt
med sedan företaget startades. Andra har nyligen lanserats, som en rabarbercurd.
Fortsättning på nästa sida.
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”Vi smakar oss fram först och sedan låter
vi vänner och bekanta säga vad de tycker”

Marianne Fabritius sköter etiketteringen med datummärkning och en stor del av pappersarbetet på företaget Ålands delikatesser.

Fortsättning från föregående sida.
De rabarber, som växer i Marianne Fabritius och Gilbert Ahlströms trädgård i Östanträsk i Hammarland, är av en sort med
kraftigt röd färg. Därför blir även curden
tydligt rödfärgad.
De båda driver företaget Ålands delikatesser och rabarbercurden är en av de senare nyheterna i sortimentet.
– Vi smakar oss fram först och sedan låter vi vänner och bekanta säga vad de tycker
innan vi är redo att lansera en ny produkt,
säger Marianne Fabritius.
På kommande är också en curd gjord
på fläder – om man får ordning på konsistensen. Hittills har man inte varit nöjd med
de försök som gjorts. Smaken är som man
vill ha den, men curden saftar sig när man
sticker skeden i den och konsistensen är
inte mjuk och smidig utan mer som en enda
klump.
– Så får det inte vara. Vi måste jobba vidare och utveckla receptet, säger Marianne
Fabritius.

Start med grönsaker
Burkarna med sylt, marmelad, curd och
saft från Ålands delikatesser har numera en
given plats på hyllor där butiker skyltar med
lokala produkter.
Det hela började egentligen med grönsaker. Gilbert Ahlström odlade ekologiskt och
sålde på torget. Men det gnagde någonstans.
Hur kunde man få ut ett bättre pris för varorna? Genom förädling på något sätt?
– Vi provade på att göra marmelad av
morot. Men smaken blev för mesig och då
försökte vi få till mer sting med hjälp av hav-

Gilbert Ahlström kokar upp saft av viltväxande havtorn.

torn, berättar Marianne Fabritius.
Det visade sig vara en lyckad kombination och fröet till företaget var sått.
Det blev småningom ohållbart att hålla
till i det egna köket och en ny byggnad uppfördes på gården med kök, packhall, kontor
och fryslager. Det var 1997.
Paret fick hjälp på traven i sitt företagande av bland annat projekt Skärgårdssmak
och andra EU-finansierade utvecklingsprogram för landsbygdsföretag.
– Med facit i hand var det nyttigt även
om det ibland kändes det jobbigt att ta sig
tid att sitta på skolbänken. Vi fick struktur
på det hela och hjälp med att bland annat
bygga upp ett eget kontrollprogram.

Gelé kokas
Det är inget hokus-pokus när de tillreder
sina produkter. Det går till nästan som

hemma – hantverksmässigt och i liten skala.
Några jättekastruller syns inte till i köket
utan de flesta är i ”familjestorlek”.
Just i dag kokar Gilbert Ahlström en
sats havtornsgelé. Saft av viltväxande havtorn kokas upp i en kastrull och skummas.
Socker och pektin tillsätts. Blandningen
hälls upp på burkar som stått i en varm ugn
och locken, som också hettats upp i ugnen,
skruvas på. Sedan får innehållet stelna. Till
sist klistras etiketter på och gelén är redo att
möta sina kunder.
– Ett litet tips. Hetta upp en klick gelé
så att den blir flytande och häll över en
glassportion. Då stelnar den så fint och det
blir en både vacker och god efterrätt, säger
Gilbert Ahlström.
Arbetsfördelningen är ganska klar. Gilbert kokar. Marianne sköter etiketteringen
med datummärkning och en stor del av pappersarbetet.

– I början krävdes en del prat och förklaringar kring havtorn. Många visste inte vad
det var och en del var skeptiska. Men nu har
havtorn slagit igenom och säljer sig självt,
säger Marianne Fabritius.
Däremot har hon lärt sig att tyskar är
tveksamma till rönnbär – de tror att bären
är giftiga.

Mångfald av råvaror

Sockermedvetenhet

En del av råvarorna växer på gården. Förutom rabarber har man havtorn – hela odlade
bär används i vissa produkter – fläder, vinbär, krusbär och aronia. Det sistnämnda är
ett mörkt bär, som färgar av sig likt blåbär,
och som i sig har en ganska kärv smak.
– Men smaken lyfter när man blandar
dem med andra bär.
Saft, som pressas av viltväxande havtorn, används i stora mängder och köps av
åländska ”pressare”. Det är i regel lätt att
få tag i de mängder man behöver och saften förvaras i frysar tills man behöver den.
Överlag sker det mesta av tillverkningen efter beställning. Några stora lager av färdiga
produkter har man inte.

I dag är många sockermedvetna och vill äta
så lite som möjligt.
– Det märker vi av men vi anser att
socker behövs i våra produkter och från årsskiftet måste procenten anges, den ligger på
28-30 procent.
Natriumbensoat, anges som E211 på
etiketterna, tillsätts också för att få bättre
hållbarhet.
– Lokalproducerat uppskattas, det märker vi. Men vi har inga tankar på att expandera, vi vill hålla det på en rimlig nivå som
passar vår hälsa och ålder, säger paret.

Plockade maskrosblommor
En produkt som blivit populär är maskrosmarmeladen som passar både till glass och
som tillbehör till exempelvis en kötträtt.
– I fjol kröp vi omkring på ett fält och
plockade 36 kilo utslagna blommor.
Saft kokas på blommorna på samma sätt
som man gör flädersaft. Kokande vatten
hälls på tillsammans med socker och citronsyra och sedan får det hela stå ett par dagar
innan saften silas. Saften används sedan
som bas till marmeladen.

Text: Helena Forsgård
Foto: Daniel Eriksson
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LÖRDAGSÖPPET

09–14

På jaktstigen

t.o.m. 24/9

Easy Hunt II jaktradio
Enkel radio med maximal
kvaliltet och prestanda (220,-)

199,-

SLICKSTEN

för vilt 10,50

Apaja

FISKENÄT
för sik och abborre.
45 mm, 17 x 1,8 x 30 m
(Riktpris 24,90)

9,90

DRAGLINA

JAKTVÄSKA

3-mans draglina

15,-

19,90

LASTKORG

för montering på
dragkrok.105 x 45 x 16 cm,
maxlast 59 kg

249,-

Eka
SLAKTSÅG
inkl. 3 st bett

49,SITTUNDERLAG

JAKTSTEGE

5,-

18 kg
Höjd: 275 cm

179,JAKTRADIO Micro 5

Upplev den ergonomiska
designen för stora som små
händer. Liten, smidig med
platt format. Passar bra
i fickan. Stor lättläst display
visar tydligt radions
inställningar och funktioner.
Eftersom Micro 5 är extremt strömsnål används
ett litet kompakt Li-ion batteri vilket ändå ger
lång driftstid på radion.

TORNEVIK NEO

125,-

FODERAUTOMAT

Pro-Lock 114 l.
(299,-)

259,-

Micro 5 är mycket robust med hölje helt i metall.
Tål tuffa tag. Såväl radion som batteriet är
100% vattentät

379,-

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 VARD 08–17, LÖRD 09–14
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Behöver du städhjälp?

ÅLANDS STÄDSERVICE
• FÖRETAGSSTÄDNING

Låna och läs så mycket du orkar

KVALITET

100%

• STÄDVIKARIAT
• KONTRAKTSSTÄD

SERVICE

• TRÄDGÅRDSSTÄD
Titel
sig i en...
Författare
Hur man förälskar
amson
ste man
kra
vac
ens
❏ Emmy Abrah
rld
Vä
retet
❏ Lena Ackebo
Washingtondek
en
eim
❏ Jussi Adler-Ols
Gustaf Mannerh
der
lan
Ah
❏ Dag Sebastian
Femton hundar
karen
❏ André Alexis
Den japanske äls
e
❏ Isabel Allend
Vänd dig inte om
ade med...
❏ Tove Alsterdal
Mannen som tal
thony
❏ Lawrence An
Björnstad
an
❏ Fredrik Backm
Änkan
❏ Fiona Barton
Tommy
ren
rgg
❏ Thommy Be
Våra bästa år
g
yd
❏ Hilary Bo
Sov du lille videun
nd
rjli
Bö
lf
ren
Ro
❏ Cilla och
Slutet på somma
...
Motte
phens förlorade
❏ Anders de la
son Florence Ste
& Per E. Samuel
❏ Lena Ebervall
Pappan
rn
Svartåns...
❏ Stefan Einho
Några rader till
väninna
❏ PeKå Englund
Min fantastiska
n
❏ Elena Ferrante
Hennes nya nam
❏ Elena Ferrante
Karriär i ondska
aith
eln i Paris
❏ Robert Galbr
Den lilla bokhand
❏ Nina George
Körsbärslandet
❏ Dörte Hansen
Gloria
❏ Åsa Hellberg
Offline
n gränser
lt
Ho
ne
An
❏
Svärmödrar uta
n
u
sso
Jan
na
An
❏
Teodlarens hustr
❏ Dinah Jefferies

Nytt läsår börjar
den 1 september
Köp ditt nya medlemskort
i dag så får du låna och läsa
54 utvalda titlar under ett år,
inga andra förpliktelser,
läs i din egen takt.

Pris endast

45,-

• PRIVATSTÄDNING
Rabatt för pensionärer

ÅLANDS STÄDSERVICE

Kontakta oss för en offert!
Tel. 040 857 8072, 0457 343 1142, e-post: a-stadservice@aland.net

Städhjälp behöver inte kosta mycket. Spara pengar med oss!

Vi hyr ut borddukar,

tvättar dunjackor,
mattor m.m.

Välkommen!
Skarpansvägen 25, tel. 17 177
Mån-ons och fre 8:30–18, tor 8:30–20,
lör 10–15, sön 12–15 • www.lisco.ax

Vi utför all slags

trädfällningar
tomthuggningar och
röjningsarbeten

Strandgatan 21, tel. 14 730

Det här finns hos oss!
®

®

• Yrkeskläder • Arbetsskor
• Handskar • Kock- & service
• Vård • Logotryck
Dalkarbyv. 2, tel 14 587, E-mail:knegarn@aland.net Må–to 8–17, fr 8–16, lö 10–13

Utvalda
hockeyprylar

yfe
b

Hock
e
Vi utför trädfällning på ett professionellt och säkert sätt.

Greger 0457 343 0928

!!
r
e

-50%

Skarpansvägen 28, tel. 14 950. Öppet vard. 09–17, lörd. 10–14
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EN FAMILJEBIL MED 4-HJULSDRIFT SOM STANDARD

NYA SUZUKI Sx4 S-CROSS

SUZUKI SX4 S-CROSS från 25.390 € + lev.kostn. 600€
BILEN MED PLATS FÖR ALLT OCH ALLA.
Nya S-Cross har en helt ny 1.0l Turbomotor, 4-hjulsdrift och en blandad
bränsleförbrukning på endast 5,3 liter. Den har också ett nytt avancerat
system för 4-hjulsdriften men också en ny automatväxellåda som alltid ger
bästa vridmoment. Invändigt erbjuder S-CROSS generöst med utrymme och
sittplatser, för upp till fem vuxna. Inte nog med väl tilltagna passagerarplatser,
den har även en lastkapacitet på hela 430 liter. Behövs mer utrymme än så?
Med några enkla handgrepp fälls baksätet ned och skapar hela 875 liter att fylla.

Garanti 3 år eller 100 000 km
www.suzuki.fi

4x4-AllGrip • Utmärkt bränsleekonomi • Hög säkerhetsnivå, 5 stjärnor i
EuroNCAP • Panoramaglastak • Kan fås som manuell eller automat

VERKSTAD & BILAR på Uppgårdsvägen 5
tel. 31 762 ■ www.zebrabil.ax
ÖPPET: måndag–torsdag 8–17, fredag 8–16, lördag 12–14
VERKSTAD: måndag–fredag 8–16
HYUNDAI • DACIA • SUZUKI • ISUZU • SSANGYONG • BYTESBILAR

!
A
E
TR

UTFÖRSÄLJNING
av Buster lagerbåtar

ÖS

H

Vid köp av motor tillsammans med någon av dessa
båtar bjuder vi på monteringen!

Alla HR-båtar i lager

Buster XSR

-10%

Prisex. HR 390

årsm. 2016

NU

1.421,-

5.210,inkl. extra utrust.

33.000,med Mercury F150
4-takt monterad

Flipper 640 DC demobåt

47.000,-

Buster M2

årsm. 2016 inkl.
bottenmålning

NU

12.350,Buster XXL

inkl. extra utrust.

19.570,med Mercury F115
monterad

årsm. 2015 inkl
Canvas, komfortpaket bottenmålad,
7” navigationspaket

NU

27.850,-

29.900,Bella 550 BR demobåt
vikingagränd tel 28 827, 28 830 vard 8.30–18, lörd 10–15, www.kalmers.ax
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5 FORD GARANTI
år/100 000 km

HELT NYA FORD

ECOSPORT

Hälsosamt
boende

Ford EcoSport är en ny slags, smart SUV.
Den flerfaldigt prisbelönta 1.0 EcoBoostbensinmotorn erbjuder alltid den effekt som
behövs. EcoSport rör sig med lätthet i både
livlig stadskörning som på smala skogsvägar.
Till standardutrustningen hör ett antal
bekvämligheter som förhöjer körglädjen, t.ex.
automatisk luftkonditionering, uppvärmd
vindruta och läderklädd multifunktionsratt.

i timmerhus från
finska Lappland
Obs! Vi levererar och bygger
timmerhus och fritidshus
enligt dina egna ritningar
också.

Kom och provkör helt nya Ford EcoSport,
finns på Motorcompany.

5 ÅRS GARANTI.

Kuusamo Nuuna 232 TR

Se vår
utställningsbastu/stuga!

ford.fi
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 hk Trend 5-dörrar M5 fr. 20.696,51 € (skattefritt pris 16.230 € + beräkn.
bilskatt med CO 2 -utsläpp 125 g/km 3.866,51 € + lev.kostn. 600 €). Ford EcoSport-modeller med CO2-utsläpp
115-125 g/km och förbrukning 4,4-5,4 l/100km. Bilen på bilden är extrautrustad. Garanti 5 år / 100 000 km.

Finns i Godby vid Shell.

www.kuusamotimmerhus.fi

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

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

Västra utfarten, tel. *5252, Tom Enestam 525 303, Tony Sommarström 525 309
Bilförsäljning: vardag 9–17, lördag 11–14. www.motorcompany.ax
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”Fullständig lycka
efter att ha sett
o hört Motown”

– Peter Ortvik, Frontface Magazine

✁

r
av go 2
!
å
g
r
T in f 16

DRÖSE & NORBERG PROUDLY PRESENTS

ostjord för
Sållad komp planteringar
gräsmattor &
9162
Jan .............

2

tel. 0457 05

”Wow vilken show”
– hantextra.se

”Ren magi, detta är en
show ni måste se”
– alltforforaldrar.se

”Årets bästa
show”

KROSSGRUS

– viplistan.se

THE MUSIC OF

BETONG
Möckelö
..................... tel. 21 808

FEATURING AFRO-DITE

Vinn ett lass med grus!

GLADYS DEL PILAR, BLOSSOM TAINTON, JESSICA FOLCKER
MED STOR ENSEMBLE Regi & Koreografi: Robert Dröse

ALANDICA KULTUR & KONGRESS, MARIEHAMN
Fre 10 mars kl 20.00, 2017

Biljetter: www.alandica.ax samt i Alandicas eller Arkipelags reception
drosenorberg.se

Gilla oss på
Facebook
Foto: Peter Knutson / Ulrica Sasko Design

SOULIGASTE JULKLAPPEN!

✁

Vestansunda tel. 32 650 • Kurre tel. 0457 313 4650

– gör det grundligt!
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Pingo vurmar för öringen
För tionde hösten i rad
simmar öringen upp för
åländska bäckar. Det
kan man tacka Ingmar
”Pingo” Eriksson och
hans vänner för.

Under mitten av 2000-talet bodde
Torsten Fredriksson i Bergshamra utanför Stockholm. Fredriksson och några andra intresserade
hade jobbat hårt för att förbättra
den lokala Bergshamraån så att
öringstammen kunde leka och
föröka sig där. Man hade lyckats
bra och ordnade därför öringsafari
i ån.
En av besökarna på safarin var
ålänningen Ingmar ”Pingo” Eriksson och det sådde ett tankefrö
hos honom. Öringen fanns ännu
inte på Åland, men han började

kan torka ut simmar öringarna ut
till havsmynningen men återvänder
igen till hösten. Man har behövt
fråga lov från markägare för att
få plantera ut öringen och Pingo
Eriksson säger att mottagandet så
gott som enbart varit positivt.
– Det var några i början som var
lite skeptiska men när de sen förstod vad det faktiskt handlade om
så har de velat hjälpa till så mycket
de bara kan.

Talkoarbetarna lastar lekgrus i varggropen i Hammarland.

fundera på om det var möjligt att
plantera den och få den att trivas.
När sedan Torsten Fredriksson flyttade till Åland satte man i
gång och började lägga ut lekgrus
i åländska bäckar och importerade
öring från Gotland.
– Det funkade direkt och blev
en nästan chockartad succé, säger
Pingo Eriksson.

Entusiastiska markägare
Det han och andra entusiaster gjort
är att skyffla ut lekgrus i bäckar
och åar och gett öringen en bra
miljö att leka i.
Ålands fiskodling i Guttorp i
Sund har kläckt rommen och sedan
har man planterat ut öringen för att
leka och leva i vattnet.
Under somrarna då bäckarna

Efterlyser fler som frivilliga
I dag, tio år efter att man planterat
de första öringarna och skyfflade
de första högarna lekgrus, är Pingo
Eriksson nöjd med resultatet. Han
berättar att försöken lyckats i alla
utom en bäck och att man ska
försöka på nytt med den under
hösten.
Under fjolåret grundade Eriksson tillsammans med Torsten Fredriksson och Thomas Strandvik

Ålands fiskevårdsförening. Förenings uttalade syfte är att långsiktigt
värna om fiskebestånden på Åland.
Pingo Eriksson hoppas även att
man genom föreningen ska kunna
värva fler människor som kan hjälpa till vid byggandet av lekplatserna, ett talkoarbete där man hjälps
åt att skyffla grus ner i bäckarna.
– Vi har hittills drygt tjugo medlemmar men intresset är stort, vi
har många fler gillningar på Facebook än faktiska medlemmar i
dagsläget. Man hoppas att de som
bara gillar också kommer och hjälper till, säger Pingo Eriksson.
Under hösten ska man börja
med öringsafari och han säger att
intresset varit stort. Föreningen
kommer att skriva plats och tid på
sin Facebooksida och sen är det
bara att dyka upp.
Text: Otto Johansson
Foto: Ingmar Eriksson

14 Jakt
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Magisk jakt
i skärgården
Säljakten har fortfarande en lång bit kvar till att bli lika populär hos den
åländska jägarkåren som rådjursjakten och sjöfågeljakten. För en del
handlar det om mat men för många är det en skyddsjakt av ytterst viktiga
mått. Hugo Mörn däremot gör det för att jakt hör till livets stora intressen.
Och Åland Just Nu har fått följa med på en oförglömlig jakt.

Fortsättning på nästa uppslag.

Just nu 7 / 2016
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Mariehamns Bilhall Ab

Nya Vivaro från

Medelförbrukning från

5,9 l/100 km

31 600€

– Ålands äldsta bilaffär!

inkl. bilskatt 2.947,36€
+ lev.kostn. 600€

CO2-utsläpp från

- Effekt 90–140 hv
- Vridmoment 260–340 Nm

Årets bil i Europa

155 g/km

LASTUTRYMME
- längd 2,5–2,9 m
- utrymme 5,2–8,6 m3
- lastens maxlängd 3,75–4,15 m
- bärighet upp till 1 200 kg

NYA STORA
OPEL ASTRA

NYA VIVARO

KONTOR OCH PAKETBIL
NU ÄNNU RYMLIGARE.

NYA ASTRA
Sports Tourer FRÅN

22 115€

Representativ design, enastående ekonomi, lika komfortabel som praktisk hytt,
ﬂexibelt lastutrymmemed FlexCargo-system som gör det möjligt att transportera
över 4-meters varor och enastående ekonomi. Finns i två längder och två höjder.

inkl. bilskatt 3.186,08€
+ lev.kostn. 600€

OPEL ASTRA SPORTS TOURER
En bil med möjlighet till många förändringar
Den erbjuder gott om allt. Förutom ett stort bagageutrymme upptill 1630 liter,
även flexibla baksäten. Apple carPlay och Android BilSystem gör det möjligt att
ansluta din smartphone eller surfplatta i en smart-Intellilink®underhållningssystem.
Dessutom elektrisk handsfree baklucka som öppnas och stängs automatiskt
Dambyxor
då du rör din fot under den bakre stötfångaren.

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

vind- och vattentät

29,-

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –

7 färger!

Kånken 75,-

20 färger!

Kånken Mini 65,-

Kånken-ryggsäck i litet format med långa
axelremmar som kan justeras för att
passa både barn och vuxna

Klassisk Kånken-ryggsäck i slitstarkt Vinylontyg
med dragkedja som öppnar hela huvudfacket

4 färger!

Totepack 99,-

Smidig, enkel väska i G-1000 med bottendel
och remmar i G-1000 HeavyDuty

2 färger!
Greenland backpack fr. 95,Bekväm vardagsryggsäck i robust G-1000
HeavyDuty

Re-kånken liten 70,- stor 80,-

Specialversion av Kånken gjord av en enda tråd
från återvunna plastflaskor

Räven 20 89,-

Enkel, praktisk och slitstark vardagsryggsäck i G-1000 HeavyDuty Eco

Kajka 340,-

Ryggsäck no. 21
medium 165,-

Avancerad vandringsryggsäck med
hög bärkomfort och
smarta funktioner

lekar
odeller & stor
Finns flera m
yggsäckar
av vandringsr

Klassisk ryggsäck i kraftig
vaxad väv med detaljer i
naturfärgat läder

3 färger!

Jakt- och Fiskebutiken
Äventyret Ab

VI FINNS PÅ

Torggatan 12, tel. 23 860
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”Ungefär som att jaga rådjur från torn,
Fortsättning från föregående sida.
När säljakten startade 2008 fälldes över 200
sälar runt om i de åländska vattnen.
I dag har den siffran sjunkit med närmare
100 skjutna sälar per år. För många, speciellt yrkesfiskare, är säljakten en viktig åtgärd för att hålla nere beståndet. För Hugo
Mörn, 13 år, är jakten något som sitter i
generna. Åland Just Nu följde med Hugo
och hans pappa Johan Mörn för en jakt som
länge kommer etsa sig fast på våra näthinnor.

Blåser mycket
Även om solen skiner och väderprognosen
säger att det ska lugna sig ser det inte alltför
lovande ut när vi beger oss till Saltvik och
Silverskärs hamn.
Där väntar vi på att bli hämtade av Hugo
Mörn som ska ta oss med på säljakt. Och
på minuten avtalad tid ser vi en motorbåt
närma sig från skiftet i hög hastighet.
Med en perfekt manöver får han båten
precis intill bryggan och det är bara att kliva
ombord.
Med säkerhet styr han oss norrut mot
det allra yttersta havsbandet där vi förhoppningsvis ska få se en hel del säl. Med honom
är pappa Johan Mörn och medan vi passerar både Silverskär, Klobben och massvis av
skär i en hastighet av närmare 30 knop berättar Johan den ena efter den andra anekdoten från 13-åriga Hugos jaktkarriär.
Efter en stund tar Johan över rodret och
Hugo sätter sig ner. Han pekar på ett skär
och berättar om när han var med under en
jakt då man sköt två sälar på klipporna.
Jag frågar honom om det inte är för blå-

sigt och stora vågor för säljakt.
– Det blåser lite väl mycket, men jag tror
nog att det kommer gå bra, säger Hugo utan
att veta hur rätt han kommer att ha bara en
dryg timme senare.

Jagat hela livet
Vi kommer längre norrut, fasta land hamnar allt längre bakom oss och havet öppnar
sig mer och mer.
Hugo har tagit sin kikare och spanar ut
över vattnet och klipporna. När vi närmar
oss ett skär i det yttersta havsbandet slår
Johan av på farten och både han och Hugo
börjar spana mer intensivt. Här kan det
mycket troligt ligga säl. Men de ser ingen
och vi åker allt närmare för att konstatera
att endast någon enstaka åda ligger och
solar sig.
Klockan börjar redan bli 20.00 och vi
står inför två val. Antingen chansar
vi genom att lägga oss på klipporna
och vänta på att en eller flera sälar
dyker upp eller så åker vi vidare
och söker lyckan på något annat
ställe. Snabbt faller valet på att söka
vidare och Johan styr båten österut.
Nu är vi på öppet hav och land är
långt borta. Hugo berättar
om hur stor del av livet
som består av jakt.
– I stort sett
alla i min närhet jagar. Jag
har jagat
eller varit
med på
jakt så
länge jag

”Nu är det bråttom.
För om sälarna har
noterat oss kan de
vara på sin vakt.”
kan minnas. Pappa jobbar mycket men då
han inte haft passligt har jag varit ute med
mina grannar eller vänner och jagat. Det
blir väldigt mycket jakt. I stort sett så ofta
det är möjligt, jakten är ganska självklar,
säger han.
Säljakten är inte den som Hugo gillar
allra bäst. Om han själv får välja en favorit
faller valet snabbt på rådjursjakten med
hund. Han har själv en jakthund som heter
Dundra.
– Säljakten är inte speciellt annorlunda än rådjursjakten. Det gäller att smyga och vänta
in rätt tillfälle. Ungefär

som att jaga rådjur från torn, fast på vattnet, säger Hugo.
För undertecknad är det första säljakten.
Hugo berättar om vad som är viktigt att
tänka på hur man ska göra. Efter en dryg
halvtimmes färd, rakt över havet börjar vi
på långt håll se några skär. På långt håll ser
vi något vitt, blänkande. Är det en säl eller
är det bara ljuset som spelar oss ett spratt?
Återigen åker kikarna upp för både Johan
och Hugo och efter en stund är man överens. Här ligger det säl!

200 meter
Även om det är en bra bit kvar till ett av skären går det inte fort framåt.
Med så mycket som styrfart glider vi
framåt och mot en närliggande klippa.
Hugo ser allt mer koncentrerad ut men
han tar sig ändå tid att sätta sig ner med oss
och förklarar hur det ska gå till. Han låter
oss att komma med iland och följa honom.
Fotografen gör sig redo med all utrustning
samtidigt som Hugo Mörn tar fram sitt gevär
– en Sako 75, rostfri i kaliber 30-06. På den
sitter ett Leopold kikarsikte med 3-9 gångers
förstoring, en ljuddämpare och stödben för
att få så bra precision som möjligt. Nu är vi
bara några meter från att komma iland.
Johan styr båten mot klippan och när
båten sakta tar emot berget glider Hugo
först ur båten, sen undertecknad och
sist fotografen.
– Nu är det bråttom. För
om sälarna har noterat oss
kan de vara på sin vakt,
säger Hugo som vilken
rutinerad jägare som
helst.
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HÖSTFIXA UTE!
N y by
L öv kor g
45 l

10 9 0
Trä dg å r d skä r ra
65 l, galv

2 9 50

2 8 00

€

6 9 50
€

Fiskars Hängrännerensare m. teleskopskaft Quikfit

Fiskars stickspade

fast på vattnet”

Styckar själv
Klockan börjar bli över 21.00 när vi kommer
fram till sälen och det tyngre arbetet ska
börja – att få den i båten.
Efter en del fotograferande och begrundande lyfts sälen i båten och det är dags
för att ta tillvara viltet. Återigen beger vi oss
över havet mot ett skär som en gång varit
ett gammalt fiskeläge. Här stannar vi, nu är
det i stort sett helt platt på havet, och i solen som snart ska gå ner bakom horisonten
visar Hugo hur man tar vara på en säl. Han,

Text: Jonas Abrahamsson
Foto: Staffan Lund

HÄNGRÄNNOR
Svarta och vita
som lagervara

P r is ex .:

6 m h ä ng rä n n a
s va r t eller v i t . ........

3 3 00
57 5 0

St u pr ör s p a ke t ......

Ko m p le t t p a ke t m e d
2 , 5 m st u p r ö r o c h u t ka st

Hos oss
hittar du

ALLT DU
BEHÖVER

när du ska
fixa ute.
Välkommen
till Mattssons!

D

Hugo ligger på plats. Han ser ut att ha full
kontroll men håller inne skottet.
Hugo har lagt siktet på en rejäl säl som
ligger uppe på en liten klippa. Den ser ut att
ligga på rygg, med huvudet nere. Skottläget
är inte perfekt förrän den sätter upp huvudet då ett huvudskott är det enda alternativet på säljakt. Men så efter någon minut
hörs en dov smäll. Det sprattlar kring lite då
ett flertal sälar tar till flykten men den största, den som låg som herren på täppan, ligger
kvar blickstilla. Fullträff. På 200 meter.
Hugo ställer sig upp, viker in stödbenen
och tittar på oss med en nöjd min utan att
se alltför uppspelt ut. ”Den satt bra”, säger
han och ler stort.
Det här är Hugos tredje säl som han själv
skjutit. Och det är den största – hittills.

BU

Tålmodig och säker

till skillnad från många andra 13-åriga jägare, tar själv tillvara på det han jagat.
– Det är så jag är lärd. Det är inte pappa
som får reda upp efter mig utan jag får
sköta det själv. Innan jag själv jagade fick
jag också vara med och reda upp vad det
nu var som hade skjutits, säger han.
Han börjar med att omsorgsfullt flå den.
I försiktiga drag med Eka-kniven tar han
sig igenom det tunna skinnet och det feta
och tjocka späcket. Sen arbetar han sig
runt sälen, upp och ner tills det att han
kommit runt hela sälen och skinnet lossnar. Medan Johan tvättar skinnet i vattnet
skär Hugo loss filéerna.
– Det är fint kött. Om jag lagade det nu
skulle jag bara salta och peppra det lite.
Sen steka det lite och kanske in i ugnen,
säger Hugo som inte är helt ovan med att
tillreda köttet själv.
Solen ligger precis i horisonten och en
lyckad jaktkväll är till ända. Nu är det
dags att bege sig tillbaka till hamnen och
Hugo sätter sig bredvid oss medan Johan
återigen tar kontroll över rodret. Framme i
hamnen lägger Johan till men får en gliring
av Hugo som ansåg sig ha gjort det bättre
när de hämtade oss.
– Nu blir det att koka sälolja på det här.
Det kommer bli en hel del, säger Johan
och syftar på allt späck som sitter kvar på
skinnet.
Två dagar efter jakten får vi ett meddelade av Johan. Hugo har tillsammans
med Arvid Mörn kokat ihop hela 25 liter
sälolja.

OM

Vi tar oss försiktigt framåt och fram till
en upphöjning på klippan. Här stannar vi
medan Hugo tar sig framåt ytterligare ett
20-tal meter. Han lägger sig ner och sätter
geväret på plats. Avståndet är väldigt nära
200 meter.

Mattssons_logo_red_black.eps

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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Hösten på Kortis

Hatt 58,50
Tröja 172,50
Kjol 125,50
Skor 106,-

Jumper

76,50

KJol

94,-

Blus 133,- Bootcut jeans 161,50

Höst

MODE

18

an 5 • Tel. 19 386

Butiken på gågatan mitt i sta’n!

I SITTKOFF, TORGGATAN 13, TEL. 14 887. MÅN-TIS 10–18, ONS-FRE 10–20, LÖR 10–16

Torggatan 5 • Tel. 19 386 • kvb@aland.net

Supestar

JUNIOR

Svart/vit, vit/svart,
stl. 35-38

adidas

68,-

LK Trainer

JUNIOR

Svart/vit, stl. 30-40

48,-

Supestar

SENIOR

Svart/vit, vit/svart

95,-

Condivo trg pant
JUNIOR

45,49,SENIOR

NORRA ESPLANADGATAN 1 VARD. 09–17.30
TEL. 14 520
LÖRD. 10–15.00
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Ten Points herr

NYTT MÄRKE HOS OSS!

Rieker herr

179,-

98,70

FÖR UTELEK I
ALLA VÄDER!
Säkra, bekväma, praktiska och lättskötta!

Clarks herr

Lenne’s barnkläder är tillverkade av ett lätt material
som är helt vindtätt och vattenavvisande samt med
bra andningsförmåga.
De är tåliga och säkra med en exceptionell design och
dessutom lätta
att rengöra.

Clarks herr

169,50

116,-

t!

yt
Höstn
Clarks dam

Chantana dam

Gabor dam

Gabor dam

116,-

76,-

150,70

115,50

Vagabond dam

105,80

GALLERIA
TEL. 23 955
I Sittkoff Gallerian, tel. 14 432. Vardagar 10–18 • Torsdagar 10–20 • Lördagar 10–15

VARD 10–18, TORSD 10–20, LÖRD 10–16

HÖSTENS MODENYHETER!
5 4 90
7 9 90

finns även blå

49 9 0

4 9 90
KJOL Fransa,

49 9 0

49 9 0

3 4 90

OM

BU

D

STÖVLETT Duffy

Måndag–fredag 7–21, lördag 9–21, söndag 11–19. Bygg:Mattssons_logo_red_black.eps
Måndag–fredag 7–17, lördag 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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NE:
FÖR HEN

Det ska inte prutas på glimmet i höstens metalltrend. Kjolen är från Zara.

Foto: Pressbild

Höstens coolaste byxor ser ut så
här, och dem hittar man på Topshop.
Foto: Pressbild

Stövletter och leopardmönstrat är
helt rätt i höst. Outfiten kommer från
Zara.
Foto: Pressbild

För den som vill slå på stort på leopardfronten är det en mönstrad kappa
som gäller. Denna i fuskpäls kommer
från Moschino. 
Foto: Pressbild

Tjusig finstickad tjöja från HM som
passar vid många tillfällen.

Foto: Pressbild

Kattigt med leopardmönster

Heavy metal både dag och natt Elegant i rött och guld

Något som lyser extra starkt i höstens kläddjungel är de leopardmönstrade plaggen – som är en av
de allra största trenderna just nu.
Leopardfläckarna återfinns på en rad olika
plagg, alltifrån kappor till t-shirtar och byxdressar. Leopardmönstrade plagg blir lätt den del av
outfiten fokus läggs på, och detta kan givetvis
både förstärkas och dämpas, beroende på vad
man väljer att kombinera det med. Vill man hålla
det mer dämpat fungerar det finfint att bära de
kattiga fläckarna på en halsduk, handväska eller
ett par ballerinas (förutsatt att det inte har blivit
alltför kallt utomhus). För den mer vågade är det
riktigt hett med långa kappor eller hela byxdressar i leopardmönster.

Se till att glimma till det i höst!
Metalltrenden fungerar både som ett uppiggande inslag i vardagsklädseln och under festliga sammanhang. De flesta trendsättare verkar
vara eniga om att man inte ska vara rädd för
att ta ut svängarna här. Vilken del av din outfit som ska glänsa väljer du själv – utbudet av
metallmönstrade kläder sträcker sig nämligen
från topp till tå, där skor och byxor i metallglans
kanske kan betraktas som allra hetast.

Att rött är en av höstens färger råder det ingen
tvekan om, och vad passar väl bättre än en värmande färgklick i höstmörkret?
Färgskalan sträcker sig från klart korallrött
till mer dämpat vinrött och gör sig allra bäst på
klänningar och kjolar. Kronan på verket i en
röd outfit är att lägga in lite glamour i form av
guldaccessoarer. Eller skor för den delen. Både
smycken och skor sätter, bokstavligen, guldkant
på din röda outfit.

Redan vid melodifestivalen i våras
bar Gina Dirawi en outfit som
passar även i höst. Den röda
klänningen från HM har en markerad midja, vilket är hett i höst och
de guldiga skorna från Gucci går
hand i hand med höstens glammiga metalltrend.

Foto: Petra.metromode.se

HETAST I HÖST
I takt med att temperaturen sjunker och trädens löv börjar anta en annan färgskala, börjar det bli dags att byta ut sommarens
shorts, skjortor och klänningar mot en höstigare garderob. Vilka trender är det som gäller i höst? Här kommer en sammanfattning av hur du klär dig bäst, både till vardags och till fest.
Text: Linnea Mattsson

NOM:
FÖR HO

I höst är det rutiga rockar för hela
slanten som gäller, denna i ull kommer från Topman. Foto: Pressbild

Även på byxfronten är det rätt med
rutigt. Dessa kommer från Zara.

Foto: Pressbild

Bomberjackan är ett säkert kort i
höst. Den här kommer från Blend.

Foto: Pressbild

En enkel och stilren variant på bomberjacka, som går att matcha till det
mesta. Den här jackan kommer från
River Island.
Foto: Pressbild

Det är detaljerna som gör det. Här
syns höstens koppartrend på skjortkragen. Bilden är från visningen av
Canalis höst/vinterkollektion.

Foto: Indigital/Pressbild

Rostiga färger är lite av en höstklassiker som gör sig bra på kappor.
Bilden är från Wooyoungmis höst/
vinterkollektion.
Foto: Indigital/
pressbild

Rätt med rutigt

Bomberjacka

Rostigt och koppar

Trenden är tydlig. Det är rutigt som gäller i höst.

En nygammal klassiker som är ett säkert kort i höst. Model-

Brunröda nyanser är lite av en klassiker bland höstmodet,

Allas vår favoritdetektiv Sherlock Holmes hade med sin
klassiskt rutiga rock platsat på vilken catwalk som helst i
höst.
I betydligt högre grad än tidigare syns rutmönster på
rockar, tröjor och ytterplagg. Det är främst stora rutor vi
pratar om, och gärna i mörka, höstiga färger.
Elementärt, som Mr Holmes hade sagt.

len finns i alla möjliga färger och fungerar vid nästan alla
tillfällen.
Det är upp till dig själv hur du bär den. Den passar bra
både till pressveckade kostymbyxor och till ett par vardagliga jeans. Det fina med bomberjackan är att den ser cool ut
oavsett om du vill vara vardaglig eller mer elegant.

och kanske inte ses som en världsnyhet bland trenderna.
Men varför bryta ett fungerande koncept? kan man fråga
sig, när man ser höstens rockar och kopparfärgade skjortor.
Just kopparfärgade plagg är riktigt heta i höst. De organebruna plaggen sticker ut i högre grad än sina mer neutrala
brunröda bröder i höstgarderoben. Kopparfärgen kan givetvis
hållas mer diskret, till exempel genom att bära en skjorta i
tidigare nämnda kulör under en kavaj eller stickad tröja.
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Teaterresor med
Viking Line Buss
Ta med familjen, kompisarna eller kollegerna för en händelserik dag i
Stockholm. Koppla av och njut av en skön dag med shopping, fantastisk
underhållning, god mat och gott sällskap.
Utresa kl. 07.30 från Mariehamn
Retur kl. 20.00 från Kapellskär
I priset ingår: buss- och båtresa t/r, frukostbuffet samt showbiljett

Fotograf: Stellan Herner

PS: Du vet väl om att du kan stiga på bussen längs med vägen
från Kroklund till Västra hamnen i Mariehamn.

Läs mer
och boka

Jonas Gardell
30 år tillsammans

Sällskapsresan

Avresa: 8.10

Pris: 154 €

Pris: 139 €

Avresa: 15.10 och 19.11

The Phantom
of the Opera
Avresa: 11.2.2017
Pris: 169 €

Vikinglinebuss.ax
Storagatan 3, tel. 26 311
Vikinglinebuss.ax

BioComb – Rent tak!
Enkel Biocid Rengöring

1 liter

25,-

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 mossor på alla typer av utomhustak. Kräver ingen eftersköljning.
Bio Comb appliceras med
lågtrycksspruta och spädes
med vatten till 1:3.
1 liter utspädd BioComb
räcker till ca 5–7 m2
behandlingsyta.

5 liter

55,-

Pumpspruta
8 liter

28,-

Grundades 1948

SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13

butiken@fargtapet.aland.fi
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Schnitzelbuffé
torsdagar–fredagar kl. 16–19
Gäller september & oktober
Kom och ät goda fläskschnitzlar med härliga såser och olika potatisalternativ.
Tex. gratäng, klyftpotatis eller stekt potatis m.m

Ät hur mycket du vill

endast 19€
Boka gärna bord!

NU KAN DU BOKA RESTAURANG LASTRADA PÅ KVÄLLAR OCH HELGER
för tex. personalfest, födelsedagsfest eller julfest. Plats för 20-50 personer.
Förfrågningar & menyer lastrada@ax eller tel 13 270

Trivsamma
Eckerö Golf!

ÖPPET: mån–ons 10.30–15, tor–fre 10.30–19, lör 11–16 l Lunch vard. 10.30–15
www.lastrada.ax l Torggatan 6, tel. 13 270

Gångmattor
för korridoren,
hallen eller trappan

Spela golf på
Ålands solsida!
GREENFEE 2016
Vardagar 30 €
Veckoslut (fredag–söndag kl. 13.00) 40 €

BOKA STARTTID PÅ

Wilton

100% viskos

100% viskos

100% viskos

www.golfbox.fi
www.golf.se
eller på telefon +358 457 00 46532

VÄLKOMNA!

www.eckerogolf.ax

ÅLANDSVÄGEN 32, TEL.
15 770 32, tel. 15 770
Ålandsvägen

VARDAGAR 10–17, LÖRDAG 11–14,
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Över 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av pannor

En trygg start

Natura vedpannor
• Ren och effektiv
förbränning
• Stor eldstad
• Snabbsotning

r
Begä !
t
offer
Energiberedare
• Beredarserie, brett utbud
på alternativ gör dem
mångsidiga och möjliga
för alla energikällor.
• Legionellafritt bruksvatten
• Ryms genom dörröppningar

En baby för med sig stora förändringar för alla
familjemedlemmar. Det nya livet för med sig hisnande lycka,
men också oro över den lilla babyn. Vi vill dra vårt strå till
stacken och bidra till att skapa trygghet. Därför erbjuder vi
som en #Familjeextra-förmån avgiftsfritt en försäkring för
ofött barn. Du kan teckna försäkringen vare sig du är kund
hos oss eller inte.*
#Familjeextra
Läs mer om vårt #Familjeextra och boka tid på
kontoret: op.ﬁ/familjeextra eller ring 010 257 2901.

Dubbelpannor
• Ved med olika tillval. Välj det
förmånligaste bränslet
• Stora vattenvolymer (200, 250,
380 l, rikligt med varmvatten)
• Både vänster- och högerhängda luckor
• Lätt installation och skötsel

*Försäkring för ofött barn
Det går att ansöka om försäkringen efter den strukturella ultraljudsundersökningen ända till barnets födsel.
Modern ska vara högst 45 år vid datumet för den beräknade nedkomsten. Vid ansökan om försäkringen för
ett ofött barn måste modern fylla i en hälsodeklaration i OPs nättjänst. Beviljandet av försäkringen avgörs
på basis av hälsotillståndet hos modern till det barn som försäkras. Förmånen gäller dem som tecknar en
hälsoförsäkring under tiden 9.5.2016–31.12.2017. Försäkringen träder i kraft från den dag då föräldern
ansöker om försäkringen och är avgiftsfri i ett års tid räknat från den dagen. Efter det fortsätter försäkringen
som avgiftsbelagd. Kunden kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringsperioden.
Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab.
Samtal till OP Gruppens 010- och 020-företagsnummer kostar från abonnemang i det fasta nätet och från
ﬁnländska mobiltelefonabonnemang 0,0835 euro/samtal + 0,167 euro/minut. Till numren 0100 0500 och
0100 05151 (lna/msa) samt numren 0303 0303 och 0304 0506: 0,0835 e/samtal + 0,12 e/min. I alla
priser ingår moms. 24 %.

Öppet: mån-tors kl. 8–17, fredag kl. 8–15
Haraldsbystrand 21 • tel. 41 980 • www.hebo.ax • info@hebo.ax

• Service
• Installationer
atchar
ditt
hem! • Butik •
Auktoriserad

VVS-installatör

Praktiskt för skog och mark!
Holmbergs populära egentillverkade
HAVTORNSPRESS
i rostfritt stål.

139,-

Ficklampa
R50 Seeker
2500 lumen
Laddningsbar
Vattentät IP X8

149,-

Hos oss hittar du
HÖGTRYCKSTVÄTTAR
för både hemmafixare
och proffs!

Light Boot Black
Lätta, slitstarka och
behagliga att använda.

Psstp!å en

Kom in affe!
kopp k

Stort urval
ARBETSHANDSKAR I LAGER!

62,-

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax
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GÄDDQUENELLER
Höst. Det är därmed hög tid för två saker.
1. Att fånga den där drömgäddan över tio kilo (jag själv har ett rekord på ynka 3 kg).
2. Att med drömgäddan bärgad göra ett tappert försök till att bli dubbad riddare av Le Confrérie
de la Quenelle Sauce Nantua såklart!
Text, recept och foto: Staffan Lund

L

e Confrérie de la Quenelle
Sauce Nantua, eller Brödraskapet för Queneller med
Nantuasås, är ett av många
franska brödraskap för mat. I
det här fallet rör det sig alltså
om gäddqueneller som har sitt
ursprung i just Nantua nära den
schweiziska gränsen i Frankrike.
Brödraskapet gjorde faktiskt ett
Sverigebesök för första gången
tidigare i år då Sturehofsprofilen Pelle Sturén och Mikael
Mälstad från White guide blev
dubbade.
Många påstår att gädda är
oätligt, torrt och smakar ”ävja”
(dy). Och jo, det stämmer, julgädda smakar ävja. Förlåt, det
är väl ungefär som att svära i
kyrkan, men som en tröst kan
jag i alla fall acceptera rätten
som en åländsk tradition.
Jag tycker hellre man ska
leta efter andra tillagningstekniker och matkulturer för att
hitta ett bra recept för gäddan.
Till exempel blev jag för ett par
år sedan bjuden på ugnsbakad
gädda i chili och tomatsås av en

thailändsk vän, vilket smakade
helt otroligt gott. Jag kan dock
hålla med om att fisken i sig
inte är den godaste, men med
rätt tillbehör blir det bra. Självaste Tore Wretman kan ju inte
haft fel.
Gäddqueneller är nog bland
det godaste jag vet även om
jag inte äter det speciellt ofta.
Rätten ätes helst ensam eller i
ett hemligt quenellriddarsällskap, då risken är stor att du
slickar tallriken ren när resten
är slut.
Serveras helst med pressad
potatis.

Queneller
1 kg gäddfilé
3 st äggulor
7 dl vispgrädde
2 krm salt
vitpeppar
muskotnöt

Buljong
Ca 2 liter fiskbuljong
1 dl vitt vin

Spenat
1 st lök, gul

1 kg färsk spenat
smör
salt
vitpeppar

Murkelsås
2 dl fiskbuljong
2 dl vitt vin
3 dl vispgrädde
200 gr murklor eller annan säsongsvamp. Obs! Murklor måste
tillagas på rätt sätt. Köp förvälld
svamp på burk om du är osäker.

Queneller och spenat
Mal filéerna fint tre gånger i en
kvarn. Ett mycket enklare sätt
är att skära filén i mindre bitar
och köra dem i en matberedare
till färs. Man kan också pressa
fisken genom en finmaskig sil.
Det tar sin tid men på det sättet
får du bäst resultat.
För att färsen och grädden
inte ska skära sig är det bra att
ställa in allt i frysen en stund för
att få samma temperatur.
Ta ut färsen och grädden ur
frysen och lägg färsen i matberedaren igen.
Häll på äggulorna, salta,

peppra och rör om så att färsen
binder sig med äggen.
Häll ner en tunn, tunn stråle
av grädden under ständig omrörning eller på lägsta hastighet
på mixern så att inte färsen skär
sig.
Hacka löken till spenaten.
Koka upp fiskbuljongen med
vin och låt den sjuda.
Svetta den hackade löken till
spenaten i en vid kastrull på låg
värme. Den ska inte brynas, för
då kommer spenaten att smaka
stekt lök.
Ta fram fiskfärsen och forma
den till små ägg med hjälp av två
matskedar och lägg dem på en
tallrik.
Använd en hålslev och lägg
försiktigt ner quenellerna i den
sjudande buljongen.
Låt dem koka i cirka fem minuter.
Lyft upp dem försiktigt och
lägg dem i en ugnssäker form
som får stå i ugnen medan du
gör spenaten.
Lägg ner spenaten bland löken
och värm tills den faller ihop.
Smaka av med salt och vitpeppar.

Ta av plattan, lägg på ett lock
så att spenaten håller sig varm.
Värm tallrikarna.
Lägg en klick spenat och en
quenell på varje tallrik.
Häll försiktigt över såsen och
servera med pressad potatis

Murkelsås
Koka ihop fiskbuljong, vin och
grädde.
Lägg murklorna i blöt tills de blir
mjuka.
Fräs svampen i smör, pudra
eventuellt lite mjöl över.
Häll i såsgrunden och låt koka i
cirka 15 minuter.
Salta och peppra.

Natuasås
- Nantuasås tillagas
med sauterade kräftor med en
bechamelsås
som grund.
- En klassiker i det fra
nska köket.
- Ser du termen á la
Nantua när
du tittar på en meny
i Frankrike
kan du vara rätt säk
er på att den
innehåller kräftor.
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Världens
mest
älskade
skorpor!

Brödskiva

äftskivan
r
k
r
n fö

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

restaurang

vid St1-macken

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

ÖPPETTIDER fram till 25.9.2016:

måndag–torsdag 10.30–18.00
fredag–lördag 10.30–23.00, söndag 12.00–18.00

4

2

95

19

Valio
Oltermanni
gräddost
1 kg

Valio
Mejerismör
norm.saltat,
500 g (4,38/kg)

SEMESTERSTÄNGT 26.9–3.10.2016
Vi serverar dagens, a la carte, smarriga smörgåsar,
hembakt kaffebröd, glass, goda drycker m.m. Vi ordnar dryckesprovningar för förhandsbokade grupper.
Mera om oss hittar ni på Facebook Smakupplevelser
på Åland Ab/Centrumbaren.
Vi har öppet året runt. Alla rättigheter!

Hjärtligt välkomna!

2

99

Kotimaista
Strimlad kycklingfilé
lätt saltade
300 g (9,97/kg)

3

98

Snellman
Gris-nöt malet kött
750 g (5,31/kg)

Tel. +35840 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net. Vi finns på Facebook: Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren

Vinn en Iittala Mariskooli!

1

1

73

49

Santa Maria
Soft vetetortilla
8 st.
320 g (5,41/kg)

149

165

2

1

Rainbow
Cheese sauce
eller
Guacamole
300 g (4,97/kg)

I samarbete med vilket
finskt märke tillverkas
Iittala Mariskooli?
Svar: ...............................................................
Namn .............................................................
Adress ............................................................

Rainbow
Chunky Salsa
300 g (4,97/kg)

Rainbow
Näsdukar
silkesmjuka
100 st. (0,02/st.)

45

89

Serla
Toalettpapper
8 rll (0,31/st.)

Rainbow
Hushållspapper
vitt, 4 rll (0,47/st.)

Priserna gäller t.o.m. 30.9 om inte annat nämns vid produkten

Tel ..................................................................
Lämna in kupongen till Fyndet eller
Ålandstidningen senast måndagen
den 17.10 så är du med i utlottningen
av en Iittala Mariskooli (klarglas).
S-market Godby
VI FINNS PÅ

GALLERIA SITTKOFF I MARIEHAMN

Godbyvägen 1424, Godby.
Tfn. 010 765 9600
Vardagar 7–21
Lördagar 9–18
Söndagar 12–18

S-market Jomala

Lövuddsvägen 1, Mariehamn.
Tfn. 050 318 3767
Vardagar 7–22
Lördagar 7–22
Söndagar 10–22

facebook.com/
varuboden
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Evenemang
SEPTEMBER
Torsdag 8

SOPPKÖK Soppa serveras på

Emmaus. Strandgatan 20,
Mariehamn. Kl. 17.00
FILM Visning i

stadsbiblioteket. “Tiempos
Menos Mondernos” (Not so
modern times). Strandgatan
29, Mariehamn. Kl. 18 - 20.
MUSIK Jazz i restaurang

Oliven med Vladimir
Shafranov och Wade
Mikkola. Strandgatan 35,
Mariehamn.Kl. 19.
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Trubadur
Richard ”Räven” Holmgren.
Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Fredag 9

FOTBOLL Åland United-TPS.

Wiklöf Holding Arena.
Idrottsgatan, Mariehamn. Kl.
18.30.
DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.
KONDITORI Tårt- och kakbuffé

i Smakbyn. Slottsvägen
134, Kastelholm, Sund. Kl.
13 - 16.
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Trubadur
Richard ”Räven” Holmgren.
Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.
NÖJE Dj Fredde i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.

Lördag 10

DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn.Kl. 18.30
avgång.
SPORT Paf Boxing Gala

med bla Robert Helenius
i Baltichallen. Ytternäs,
Mariehamn. Kl. 17.
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Trubadur
Richard ”Räven” Holmgren.
Norra Esplanadgatan
3,Mariehamn.Kl. 22.
NÖJE Dj Fredde i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.
NÖJE Musik på Dino’s Bar

& Grill, Kountry Kittens från
Kalifornien. Strandgatan 12,
Mariehamn. Kl. 01.

Söndag 11

KULTUR Den europeiska

kulturarvsdagen firas
med ett temaprogram
om Miramarplatsen.
Stadsbiblioteket.
Strandgatan 29, Mariehamn.
Kl. 17 - 19.

Spring och simma från norr till väst

Måndag 12

FOTBOLL IFK Mariehamn-PS

Kemi. Wiklöf Holding Arena.
Idrottsgatan, Mariehamn.Kl.
18.30.
LITTERATUR Boksläpp. Folke

Husell lanserar sin bok
“Vad är tid - och är tiden
annorlunda än vad Einstein
trodde?” Mariehamns
stadsbibliotek. Strandgatan
29, Mariehamn. Kl. 18.

Tisdag 13

BILDKONST Workshop

med Daddy Musesa på
Medis. Styrmansgatan 1,
Mariehamn. Kl. 12.30 15.30.

Onsdag 14

NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Trubadur
Jonas Ericson. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Torsdag 15

SOPPKÖK Soppa serveras på

Emmaus. Strandgatan 20,
Mariehamn. Kl. 17.
TEATER Soppteater i

Smakbyn, enaktaren
Himmel! Vi är döda!
Slottsvägen 134,
Kastelholm, Sund. Kl. 18.
FILM Visning i

Ett tufft lopp utlovas de
som tar sig an utmaningen Åland swimrun, det
första i sitt slag på Åland.
Starten går i Geta i norr
och målgången är i Eckerö i väster.
Det är Åland triathlon club som i
samarbete med Åland event arrang-

erar den första upplagan av Åland
swimrun den 17 september.
Swimrun är en sport där man växlar mellan att springa och att simma.
Det innebär att skorna är på i vattnet
och att man springer i våtdräkten på
land.
Tävlingen är indelad i två klasser: long och sprint. Den första är
på 48 kilometer och vänder sig till
vana idrottare. Under fem–åtta timmar ska man parvis ta sig fram längs
med kusten både till fots och i vatten.

stadsbiblioteket. “Tango
de una Noche de Verano”
(Midsummer nights tango).
Strandgatan 29, Mariehamn.
Kl. 18 - 20.

i Parks bar. Trubadur
Jonas Ericson. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Havsvidden, Geta, kl 08.
Sprint, start Käringsund,
Eckerö, kl.13.

NÖJE Musikunderhållning

NÖJE Dj Totte i nattklubben

på Hotell Arkipelag.

i Parks bar. Trubadur
Jonas Ericson. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

i Parks bar. Trubadur
Jonas Ericson. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Fredag 16

DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.
SKÖRDEFEST Öppna gårdar,

försäljning av lokalproducerat
och olika aktiviteter runt om
på Åland. Kl. 11 – 21.
TEATER Soppteater i

Smakbyn, enaktaren
Himmel! Vi är döda!
Slottsvägen 134,
Kastelholm, Sund. Kl. 18
NÖJE Musikunderhållning

Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.

Lördag 17

DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.
SKÖRDEFEST Öppna

gårdar, försäljning av
lokalproducerat och olika
aktiviteter runt om på Åland.
Kl. 11 – 21.
LÖPNING Skördeloppet med

hinder, ca 5-6 km. Haddnäs,
Lemland. Kl. 11.
SPORT Åland Swimrun.

Omväxlande simning och
löpning i ytterskärgården.
Long distance, start

NÖJE Musikunderhållning

NÖJE Dj Totte i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.

Söndag 18

SKÖRDEFEST Öppna

gårdar, försäljning av
lokalproducerat och olika
aktiviteter runt om på Åland.
Kl. 11 – 17.

Onsdag 21

FOTBOLL IFK Mariehamn-FC

Inter. Wiklöf Holding Arena.
Idrottsgatan, Mariehamn.Kl.
18.30.
NÖJE Musikunderhållning

Starten går vid Havsvidden i Geta.
Därifrån beger man sig västerut till
Käringsund i Eckerö. Enligt arrangörerna är det ”en utmaning som inte
är menad för veklingar”.
I klassen sprint är både start och
målgång i Eckerö. Här ska man ta sig
fram i 14 kilometer, även det en utmaning för en vanlig motionär, menar
arrangörerna. I sprintklassen kan
man delta antingen ensam eller i par.
Sandra Widing

Fredag 23

i Parks bar. Trubadur
Peter Nordlund. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.

Torsdag 22

SOPPKÖK Soppa serveras på

TEATER Soppteater i

TEATER Soppteater i

Smakbyn, enaktaren
Himmel! Vi är döda!
Slottsvägen 134,
Kastelholm, Sund. Kl. 18.

FILM Visning i

i Parks bar. Trubadur
Peter Nordlund. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

MUSIK Jazz i restaurang

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.

Emmaus. Strandgatan 20,
Mariehamn. Kl. 17.
Smakbyn, enaktaren
Himmel! Vi är döda!
Slottsvägen 134,
Kastelholm, Sund. Kl. 18

NÖJE Musikunderhållning

stadsbiblioteket. “Metegol”
(Underdogs). Strandgatan
29, Mariehamn. Kl. 18 – 20
Oliven på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 19.00.
NÖJE Musikunderhållning

NÖJE Dj Simolin i nattklubben

Lördag 24

DANSKRYSSNING Kryssning

i Parks bar. Trubadur
Peter Nordlund. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.

Evenemangen fortsätter på nästa uppslag
Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

Fler evenemang på

www.aland.com
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Vem fångar gammelgäddan i Geta?
Welcome to
Connect Hotels.
Sustainable
comfort close
to the hubs of
Stockholm.

Ett tufft lopp utlovas de som
tar sig an utmaningen Åland
swimrun, det första i sitt
slag på Åland.
Starten går i Geta i norr
och målgången är i Eckerö i
väster.

man springer i våtdräkten på land.
Tävlingen är indelad i två klasser: long
och sprint. Den första är på 48 kilometer
och vänder sig till vana idrottare. Under
fem–åtta timmar ska man parvis ta sig
fram längs med kusten både till fots och i
vatten. Starten går vid Havsvidden i Geta.
Därifrån beger man sig västerut till Käringsund i Eckerö. Enligt arrangörerna är
det ”en utmaning som inte är menad för
veklingar”. I klassen sprint är både start
och målgång i Eckerö. Här ska man ta sig
fram i 14 kilometer, även det en utmaning
för en vanlig motionär, menar arrangörerna. I sprintklassen kan man delta antingen ensam eller i par.

Det är Åland triathlon club som i samarbete med Åland event arrangerar den
första upplagan av Åland swimrun den 17
september.
Swimrun är en sport där man växlar
mellan att springa och att simma. Det
innebär att skorna är på i vattnet och att

Sandra Widing

FISKE Getadraget. Catch &

35, Mariehamn. Kl. 22.

HUNDAR Viking Line Dog

Söndag 25

releasefisketävling. Geta.
Kl. 09.
Show i Eckeröhallen.
Käringsundsvägen
85,Eckerö. Kl. 09.

NÖJE Musik på Dino’s Bar &

Grill, Stonerider från USA.
Strandgatan 12, Mariehamn.
Kl. 01.
TEATER Soppteater i

Smakbyn, enaktaren
Himmel! Vi är döda!
Slottsvägen 134, Kastelholm,
Sund. Kl. 18
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Kuttens
bluesband. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

NÖJE Dj Simolin i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.
DANS Dansbandet Ninnas

spelar i festvåningen på
hotell Arkipelag. Strandgatan

KULTUR Musikföreställningen

“De som kände livet”.
Mariehamns stadsbibliotek.
Strandgatan 29, Mariehamn.
Kl. 17.
HUNDAR Viking Line Dog

Show i Eckeröhallen.
Käringsundsvägen 85,
Eckerö. Kl. 09.

Onsdag 28

NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Trubadur
Jonny Wester. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Torsdag 29

SOPPKÖK Soppa serveras på

Emmaus. Strandgatan 20,
Mariehamn. Kl. 17.
NÖJE Musikunderhållning

Jonny Wester. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.
NÖJE Dj i nattklubben på

Hotell Arkipelag. Strandgatan
35, Mariehamn. Kl. 24.

Fredag 30

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dej som utsatts för fysiskt, psykiskt eller
sexuellt våld eller hot och våld.

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!

DANSKRYSSNING Kryssning

och

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.

i samarbete

ÖVRIGT Open by Night.

Program och erbjudanden
i butiker i Mariehamns
centrum.
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Trubadur
Jonny Wester. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

NÖJE Dj Larsis i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.

i Parks bar. Trubadur

Fler evenemang på

Kvinnofridslinjen

www.aland.com

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

alternativ
till våld
Alternativ Till Våld erbjuder stöd och behandling till män med vålds- och aggressionsproblem i sina nära relationer. Samtal/behandling i grupp och/eller individuellt.

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
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Evenemang
OKTOBER
Lördag 1

FOTBOLL Åland United-FC

Honka. Wiklöf Holding Arena.
Idrottsgatan, Mariehamn.Kl.
18.30.
NÖJE Musik på Dino’s Bar

& Grill. Bandet 1G3B från
Närpes. Strandgatan 12,
Mariehamn. Kl. 01.

DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.
NÖJE Dj i nattklubben på

Hotell Arkipelag.Strandgatan
35, Mariehamn.Kl. 24.
NÖJE Musikunderhållning i

Parks bar. Bluesrock med
Raafalls.Norra Esplanadgatan
3, Mariehamn. Kl. 22.

NÄRPRODUCERAD
WEBB
Strax levererar webb med internationell kvalitet till över
200 företag, organisationer och myndigheter på Åland.
Personlig service, flexibla lösningar och engagerade med
arbetare är något våra kunder uppskattar och vi satsar på.
•

Personlig och snabb support

•

Flexibel lösning för både små och stora användare

•

Skräddarsytt användargränssnitt

•

Ständig vidareutveckling

•

Open source – inga licenskostnader

•

Enkelt att använda

•

Trygg och snabb driftsmiljö

•

Design anpassad för mobil, tablet och desktop

Vill du också ha närproducerad webb?
Kontakta Bengt Johansson, tel 525 867.
Vi finns på Strandgatan 16 i Mariehamn.

En komplett kommunikationsbyrå.
Se vad vi kan på www.strax.ax

Söndag 2

FOTBOLL IFK Mariehamn-

PK-35 Vantaa Wiklöf
Holding Arena. Idrottsgatan,
Mariehamn. Kl. 18.30.

BARNKULTUR Barnens

söndag. Teater Tapir
spelar pjäsen Myrabell den sexbenta konstnären.
Mariehamns stadsbibliotek.
Strandgatan 29, Mariehamn.
Kl. 12.

Onsdag 5

NÖJE Musikunderhållning i

Parks bar.

Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Torsdag 6

SOPPKÖK Soppa serveras på

Emmaus. Strandgatan 20,
Mariehamn. Kl. 17.
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn.Kl. 22.

Fredag 7

DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,

Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.
NÖJE Dj i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Lördag 8

LÖPNING Kanonloppet

Finström-Mariehamn,
löpning eller vandring
22,5 km eller 15 km.
Start i Markulsböle,
Ålandsmarschen kl 10,
Kanonloppet kl. 11.
OPERA Föreställning från

Metropolitan i New York
på Bio Savoy. Tristan
och Isolde (Wagner).
Nygatan 14, Mariehamn.
DANSKRYSSNING

Kryssning med kända
dansband med ms
Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.

Genom skog och mark i Ålands största lopp
22,5 kilometer eller 15 kilometer. Springa eller gå.
Den 8 oktober är det för
49:e gången dags för
Ålands största motionsoch tävlingslopp Kanonloppet.
Loppet går längs vägar, ängs- och skogsstigar med start i Markusböle, Finström
och målgång vid Wiklöf Holding Arena
i Mariehamn. Arrangören Ålands motionsförbund beskriver banan som rätt
flack men ändå inte helt lätt.
Man kan delta i flera olika klasser:
tävlingsklasser på 22,5 kilometer för
män respektive kvinnor i olika åldersgrupper samt motionsklass med tidtagning på sträckorna 22,5, 15 eller 7,5
kilometer. Den som springer 7,5 kilometer startar från Vikingahallen i Jomala.
Vill man springa 3,5 km går starten från
Hindersböle.
Den som inte vill springa kan ta en
höstpromenad i Ålandsmarschen, som
ordnas för tjugonde gången. Ålandsmarschen ingår i den nordiska vandringsbuketten. Stavar är tillåtna. Även här är
banan 22,5 eller 15 kilometer.
Julleloppet, som är 1 kilometer, har
både start och målgång vid Nyängens
daghem i Mariehamn. I loppet får barn
födda 2008 eller senare delta.
Sandra Widing

Fler evenemang på

www.aland.com
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MAT Matlagningskurs

för enskilda i Smakbyn
med Michael Björklund.
Slottsvägen 134,
Kastelholm, Sund. Kl. 15.
NÖJE Musik på Dino’s

Bar & Grill. Oktoberfest.
Strandgatan 12,
Mariehamn. Kl. 22.

Kalender 29

TEATER Kompani Nords

version av Vi, De Drunknade
baserad på Carsten
Jensens roman. Hamngatan
12, Mariehamn. Kl. 19.
NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

NÖJE Dj i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 24.

NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Onsdag 12

NÖJE Musikunderhållning

i Parks bar. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Torsdag 13

SOPPKÖK Soppa serveras på

Emmaus. Strandgatan 20,
Mariehamn. Kl. 17.

Fredag 14

DANSKRYSSNING Kryssning

Lördag 15

MUSIK Konsert med

Mari Boine på Alandica.
Strandgatan 33, Mariehamn.
GALA Rosa och Blå

bandet-gala på Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
DANSKRYSSNING Kryssning

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.

med kända dansband med
ms Rosella. Västerhamn,
Mariehamn. Kl. 18.30
avgång.

NÖJE Musik på Dino’s Bar

TEATER Kompani Nords

TEATER Kompani Nords

version av Vi, De Drunknade
baserad på Carsten
Jensens roman. Hamngatan
12, Mariehamn. Kl. 19.

& Grill. Raafalls, åländsk
bluesrock. Strandgatan 12,
Mariehamn. Kl. 22
version av Vi, De Drunknade
baserad på Carsten Jensens
roman. Hamngatan 12,
Mariehamn. Kl. 19.

NÖJE Dj i nattklubben

NÖJE Dj i nattklubben

NÖJE Musikunderhållning

NÖJE Musikunderhållning

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 24.
i Parks bar. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 24.

TRYGG PÅ RESAN
Teckna din reseförsäkring enkelt på alandia.ax
Om du väljer årsreseförsäkring kan du också
få ditt reseförsäkringskort i mobilen.
Det ska vara enkelt att resa!

Ålandsvägen 31, Tel 29 000, alandiaperson@alandia.com, www.alandia.ax

BIL

verkstan
i Mariehamn

i Parks bar. Norra
Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.

Bilservice • Plåtskador • Lackering
• Däckförsäljning • Förvaring
G a m l a G o d b y v ä g e n 1 1 (Indus-huset) • Tel. 0457 342 8676

Vi hjälper dig att importera din

DRÖMBIL
Välkommen!

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

Uppgårdsvägen 3, Dalbo • Vard. 10–17
Tel. 13 300 • info@primabil.ax • www.primabil.ax
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30 Utställningar

Sevärt

Bomarsunds
fästningsområde
Bomarsund, Sund

Området kan besökas året om.
Bomarsunds fästning uppfördes åren
1832–1854. Åland var då ryskt och
befästningen var avsedd för de ryska
truppstyrkorna på ögruppen. Ruinerna
av fästningen utgör idag ett av Ålands
märkligaste fornminnen.

Finströms bibliotek
Godbyvägen 1416, Godby

Måndag–torsdag kl. 12.00–20.00
September – tavlor av Lis-Britt Törnberg
Oktober – lapptäcken av Anett Sundberg

Galleriet

Torggatan 15, Mariehamn
Måndag–fredag 11.00–17.30
Lördag 10.00–14.00
Tom 30 september – Kryp, fotografier av
Patrik Almblad och tuftat av Hanna WiikRosenqvist
Patrik Almblad och Hanna Wiik-Rosenqvist har kryp som motiv på utställningen på galleriet under september.

Galleri Norra Dörren
Strandgatan 29, Mariehamn
Ingång från Styrmansgatan
Tisdag–fredag 10.00–15.00
Lördag 12.00–15.00
Tom 24 september – ”Från ö till ö”, 14
konstnärer från Lidingö ställer ut

Galleri Skarpans

Skarpansvägen 27, Mariehamn
Tisdag–fredag kl. 11.00–17.00
Lördag kl. 11.00–14.00
Tom 24 september – ”Författare”,
målningar och tryck av Minna Öberg.

Lemlands bibliotek
Skolvägen 3, Lemland

Tisdag, torsdag kl. 9-13, 18-20, onsdag
9-15 Tom 30 september, Barbiedockor
och deras kläder

Lumparlands bibliotek
Kyrkvägen 28, Lumparland

Måndag kl 17-20, onsdag kl 14-15, 17-20.
Tom 28 september, ”Skogsväsen”, en
utställning om naturens magi i den nordiska
folksagans värld av Sandra Törnroth

Sjökvarteret

Östra Hamnen, Mariehamn

Gastropub Bodegan
Käringsund, Eckerö

Fredag-söndag i september, tavlor av Tepa
Charles och Mallo Bisset

Jomala bibliotek
Skolvägen 3, Jomala

Måndag, tisdag, torsdag 14.00–20.00,
onsdag 14.00–15.00
Tom 29 september – ”Så kan det också se
ut”, märkliga grönsaker

Kastelholms slott,
Jan Karlsgårdens
friluftsmuseum,
fängelsemuseet Vita Björn
Kungsgårdsallén 5, Sund.

Öppna alla dagar 3 maj–15 september, kl.
10–17 (slottet till kl 18 i juli).
Tom15 september – NUODÅ, riddare och
hästkrafter. Fotografier av Daniel Eriksson
samt målningar och skulpturer av Juha
Pykäläinen.

Ålands Fotografiska Museum visar bilder från medlemmarna i fotoklubben Obscura.

Öppet året om

Ålands Fotografiska Museum

Hantverk, skuthamn och sjöviste. Skepps–
och båtbyggerimuseum, motormuseum

September lördag–söndag kl. 11–16

Sunds bibliotek

Sundsvägen 1158, Finby
Måndag 17.30–20.30
Tisdag 10–16
Torsdag 17.30–20.30
Tom 30 september – Fiskerullar och tillbehör
Tom 30 september – Berätta, leka, läsa

Telemuseet i telefonkiosken
Vargata, Vårdö

Bastövägen 7, Pålsböle.

Övriga tider enligt överenskommelse.

Ålandstrafikens väntsal

Fotoutställning med bilder av 30 medlemmar
från Fotoklubben Obscura.

Måndag–fredag kl. 9–17

Ålands kulturhistoriska
museum
Ålands konstmuseum

Storagatan 1, Mariehamn
September, öppet alla dagar kl 10-17,
oktober, stängt måndagar.
Nyöppnades i augusti, nya basutställningar
på båda museerna

Öppet alla dagar, dygnet runt
Teleinformation på svenska, finska och
engelska

Ålands Emigrantinstitut

Norra Esplanadgatan 5, Mariehamn
Vardagar kl. 12–16
Utställning om personliga emigrantupplevelser
i Amerika. Även databassökning.

Maj–september – Fyrmastade
fraktsegelfartyget Pommern

Ålands Sjöfartsmuseum

Styrmansgatan 1, Mariehamn

En liten busshistorisk utställning och
busshistoriska tidningar från de nordiska
länderna.

Önningebymuseet
Önningeby, Jomala

Verk av konstnärer som vistades i byn kring
sekelskiftet 1900.
September söndagar kl. 11–15
Tom 25 september – skulpturer i återvunnen
metall av Johan Karlsson i galleri Rita invid
museet.

Hamngatan 2, Mariehamn
Alla dagar kl. 11–16

I basutställningen finns spännande
berättelser och fantastiska saker. Även
interaktiva stationer.
Till 5 mars 2017 – Makalösa Maskiner, en
spännande utställning om fartygsmaskiner
och teknik

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

Just nu 7 / 2016

Utställningar 31

Marksten I Murar I Takrenovering I Dränering I Maskinuthyrning

Du hinner fortfarande förverkliga
dina planer för trädgården!
Vi har ett stort utbud av marksten, plattor, mursten,
kantsten och dekorsten hemma i lager.

Bilder från Strax modellfotograferingar sommaren 2016.

Välkommen till Fjäder så hjälper vi dig!
Öppet: Måndag-torsdag 8–17, fredag 8–15
JM Produkt Ab I Brinkvägen 12, Jomala I 32 454 I www.fjader.fi

✃

✃

Köp våra bästa
progressiva:

Klipp ut och tag med annonsen

LÄS- ELLER
TERMINALGLASÖGON PÅ KÖPET
Gäller 1,5 index, går ej att kombinera med andra
erbjudanden t.o.m. 31.10.2016
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MED HÖ
Vi finns i Norrtälje, Hallstavik och Åkersberga
Billborgsgatan 1, NORRTÄLJE (i bibliotekshuset) • 81(0)176-109 00 • Vard 10–18
Rallarvägen 8, ÅKERSBERGA (vid Willys) • 81(0) 8-540 220 05 • Vard 10–18, tors 10–19
Norra Uppsalavägen 7, HALLSTAVIK • 81(0) 175-200 25 • Vard 10–18

BILDER MED DIG
I HUVUDROLLEN?
Vi arrangerar året runt fotograferingar med modeller för att
få fram lockande bilder till destinationsmarknadsföringen av
Åland. Bilderna används i Åland Guide, på aland.com och i
kunders broschyrer, annonser och webbplatser.
Är du intresserad av att delta? Vi söker barn, ungdomar,
medelålders och äldre. Både kvinnor och män!
HÖR AV DIG!
Mejla intresseanmälan till jessica@strax.ax. Skriv några rader
om dig själv och bifoga bilder. Ni får gärna vara fler som
söker samtidigt, t.ex. familjer eller kompisar. Ange namn,
adress och telefonnummer i mejlet. Ersättning och övriga
villkor enligt överenskommelse.

En komplett kommunikationsbyrå.
Se vad vi kan på www.strax.ax

HÖSTSPECIAL!
Electrolux EKI6552BOW
Zanussi ZCV540H1WA
keramisk spis, 50 cm

429,-

Electrolux FW30L7120
7 kg, Time manager

449,-

Rosenlew RMK508
keramisk spis med
vamluftsugn, 50 cm

Rosenlew RKK608

499,-

keramisk spis, 60 cm

Electrolux FW42L8141
8 kg, Time manager

679,-

Rosenlew RMI608

569,-

induktionsspis, 60 cm

AEG L6470FL

7 kg, Time manager

s bästa!

44 db

549,-

Miele G6200
44 db

64,-

Prego elfiskrök
2 våningar

89,-

VARD. 09–17, LÖRD 10–14

1250,-

Electrolux HT32K7126
värmepumpstumlare

+

med pyrolysrengöring.
Finns i vitt & rostfritt

1150,-

Prego elfiskrök
1600W

799,-

Electrolux EOP600X
varmluftsugn

en
Marknad
AEG F56322KO

489,-

induktionsspis, självrengöring, stektermometer, 60 cm

Ergorapido ZB3212
18 V, lithium

180,-

Electrolux HO1650F induktionshäll
Finns i vitt & rostfritt

695,-

1190,-

