Hem & bygg

Snickarglädje
Veranda

Buljong

med ljus i fokus

Fiber
Tulpaner

HUSVANDRING I
MARIEHAMN
Ålands största
evenemangskalender

TUMBLER
2-pack

29,-

Se sidorna 34–37

WINE
2-pack

39,-

KARAFF

59,-

GALLERIA SITTKOFF
I MARIEHAMN
by Sara Woodrow

VI FINNS PÅ
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2 Ingång

Det blir aldrig ens lite perfekt
A
”Jag får inte till det så där
själv. Hemtrevligt, ja. Men
perfekt. Njä.”

Men vad underbart det skulle vara om mitt hem
alltid var åtminstone så pass välstädat
att jag vid alla spontanbesök kunde
öppna dörren på vid gavel med
största leendet och utbrista ”Kom
in och varsågoda att syna varje
liten kökslåda och garderob! Här
finns varken dammtussar eller
vassa legobitar att stiga på! Ta en
titt på mina välskötta krukväxter.
Bullarna på de fläckfria plåtarna är alldeles strax klara,
men vill ni hellre ta ett
glas vin på balkongen
behöver ni inte rygga
för en endaste liten
fågelskit på stolsitsen. Känn er som
hemma och andas in doften av
perfektion!”.
Sandra Widing

Dags att byta soffa?

tt läsa inredningstidningar är lika trevligt
som ångestladdat. Man får förstås alltid en
massa goda idéer och inspiration. Får lust
att tapetsera om vardagsrummet, köpa nytt köksmöblemang, bygga en altan till, byta ut vardagsservisen, sy nya gardiner och gudvetvad.
Men samtidigt: hur kan människor bo i så där
perfekta hem där varenda liten ljuslykta och tavelkrok är vald med största omsorg, och där alla kuddar och plädar ligger perfekt slängda på sängar, stolar, soffor och golv – utan att det ser ostädat ut?
Mitt yngre jag jobbade ett tag på en inredningstidning så ja, jag vet att det där inte är hela sanningen.
Hemmen i inredningsreportagen stajlas ibland rätt
rejält före de plåtas. Det som stör ögat städas bort,
och det som saknas sätts dit. Verkligheten behöver
inte vara perfekt.
Men ändå! Ändå kan jag inte låta bli att känna
en viss frustration. Jag får inte till det så där själv.
Hemtrevligt, ja. Men perfekt. Njä. Och om jag skulle
få det tar det inte mer än en dag förrän bord, golv,
soffor, byråar och stolar täckts med lego, böcker, tidningar, fjärrkontroller, vattenflaskor, fotbollsstrumpor och surfplattor som stör ögat.
Jag ger upp.
Man skulle kanske tycka att det är lite charmigt
och personligt att det syns att det bor verkliga människor i huset. Att bo i ett museum är ju heller inget
att sträva efter.

Sofforna därhemma hänger gott med
några år till. De är bekväma, och neutrala i färgen, så de funkar. Men om jag
ska vara ärlig (och det ska man
ju) skulle jag gärna byta
ut dem mot något lite
Josef Franks
solgula dagbädd
roligare. Och snyggare. från 1938 får mig på

jättebra humör. Här
skulle jag kunna ligga
och läsa dagarna i
ända.

Jag älskar sammet. Inte bara vackert
att se på, också skönt att
känna på. Någonstans har
jag en liten dröm om just sammetssoffor. Den petroleumblå
färgen är dessutom fantastisk. Soffan Cirrus är enkel
men känns ändå väldigt lyxig.

En upphottad
version av klassikern Sven. Jag faller
pladask. Älskar formen,
älskar färgen. De cylinderformade kuddarna
är pricken över i.

I VILKET BADRUM SKULLE
DU VILJA BÖRJA DAGEN?
FORMA

FORMA

DK

DK

STIL

STIL

SKAPA

INTRO

Auktoriserad
VVS-installatör

Annonssäljare:
Joakim Rosén tel 26663

NYHET

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

Redaktör Sandra Widing Ansvarig utgivare Niklas Lampi Omslag Sirkka Wegelius Text Linnea Pellas, Alexandra Gäddnäs, Sandra
Widing, Jonathan Vik, Staffan Lund, Jonas Bladh Foto Daniel Eriksson, Jacob Saurén, Staffan Lund, Päivi Hyvärinen Layout Staffan Lund
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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Mariehamns Taxi

Boka taxi
med vår app
så får du

10%
RABATT
Gäller t.o.m 30.4. 2017.
OBS! Gäller ej FPA- och färdtjänstresor
Du laddar ner appen GRATIS från
App Store för iPhone eller från
Google Play för Android.

Du kan även skanna
denna QR-kod.

EN ENKL ARE VARDAG VARJE DAG SEDAN 1919

Vi har alla tjänster på ett ställe
och löser det mesta för dig redan
när vi ses.

Sedan Ålandsbanken grundades 1919 har
vårt fokus varit mycket tydligt. Av och för
ålänningar har vi hela tiden arbetat för att
driva en bank som bidrar med värde på
flera vis. Vi är sprungna ur, ett samhälle där
ett handslag är ett handslag och där det är
viktigt att kunna se varandra i ögonen.
Kanske har du ännu inte varit i kontakt med
oss? Efter nästan 100 år tror vi oss kunna
göra vardagen enklare varje dag. Kom förbi
så får vi se hur vi kan hjälpa just dig.
Välkommen till Ålandsbanken!

Här finner du ett urval av de tjänster vi
gärna ordnar med:
• Spara och placera
• Bostadsfinansiering
• Byggrådgivning
• Juridik
• Kort och betalningar
• Försäkringar

018-26000
Välkommen till oss på Ålandsbanken.
www.alandsbanken.ax

Vi går vår egen väg

www.ziczac.ax

Just nu 1 / 2017

4 Årets färg

Grön
termos från
Primus för
vinterns utflykter.

Duka
bordet med
tabletter från
Mio i skön grön
färg.

Taklampan
från EM piggar
upp i till exempel
köket.

Ta in naturen med ett
duschdraperi
från H&M.
KitchenAids köksassistent i helt
rätt kulör.

Håll koll på
tiden med en
grön klocka från
Calvin Klein.

Vill man inte
rulla köttbullarna
kan man använda
en köttbulletång från
Sagaform – gärna i
grönt förstås.

ÅRETS FÄRG
EN HYLLNING
TILL NATUREN
Ska man
satsa på färgtrendig mat är en
knallgrön ärtsoppa
helt rätt.

Visst för den tankarna till våren, färgen ”greenery”?
Det är det amerikanska färginstitutet Pantone som utsett
den fräscha gröna färgen till årets färg 2017.
Greenery, som även har lite gult i sig, symboliserar
nystart och vår vilja att närma oss naturen.
Av Sandra Widing

• Hyvlat • Impregnerat • Lister & foder
• Sågat • Paneler & golvvirke
• Fanérbalkar • Pålar • Slipersblock
• Telefonstolpar • m.m.
Försäljning i Önningeby, tel. 018 - 329 555.
Välkommen!
www.skogsindustrier.ax
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www.ctc.se

Upplev friheten
med CTC!
Byt upp dig till en
bättre värmeekonomi.

Utbytesdagar på CTC

Spaweekend eller 50 trisslotter för din gamla
anläggning vid köp av ny värmepump från CTC.
Boka ett kostnadsfritt hembesök*
på ctc.se idag och få 5 Triss.
* gäller fasta Åland
och Vårdö.

Det nya ränteskyddet ger
en hållbar ekonomi.

Mest varmvatten, varvtalsstyrning och
högsta energiklass gör CTC till några av
Sveriges bästa värmepumpar.
Med CTC Komplett™ får du dessutom en
CTC installatör nära dig. Läs mer på ctc.se
*Energiklass – golvvärme eller radiatorer, inkl. styrning.

Vi vvill
ill mmedverka
edverka till atill
tt våatt
ra ävåra
garkuägarkunder
nder har en håhar
llbaren
ekohållbar
nomi då ekonomi då
Vi
de bygger sina hem. Därför erbjuder vi dig en lång fast ränta: ett nytt,
de
ett nytt,
unikbygger
t räntesksina
ydd. Dhem.
en hållDärför
er räntanerbjuder
på ditt bolvi
åndig
låg äen
ndalång
upp tfast
ill 25ränta:
år.
unikt ränteskydd. Den håller räntan på ditt bolån låg ända upp till 25 år.

FFinansieringsinansierings- o plaplaceringstjänster:
ceringstjänster: 010010
257257
2932902
1
Läs mer om föroch
månen: op.ﬁ/hem
Läs mer om förmånen: op.fi/hem

Auktoriserad

VVS-installatör

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

• Service • Installationer • Butik •

HELT NYA CITROËN
DEMOBILAR
FINNS!

ERBJUDANDE JUST NU:
READY PACK
• VINTERDÄCK
• FANER I SKÅP

VÄRDE CA 1 800 €

0€

PRO PACK FR. 629 €
• LACKERADE STÖTFÅNGARE, SPEGLAR, DEKORLIST
OCH DÖRRHANDTAG • LED-DAGKÖRLJUS • DIMLJUS
• PARKERINGSSENSOR BAK • PEKSKÄRM

DIN FÖRMÅN MINST 1 259 €

• Lastlängd upp till 4 meter • Bärighet 1400 kg
• De mest ekonomiska motorer i sin klass: Co2-utsläpp från 133 g/km
• Personbils körkomfort

25 996 €

NU ÄVEN
MED AUTOMAT!

+ lev.kostn. 600,-

Citroën Jumpy BlueHDi 95 XS 23.920 € + beräkn. bilskatt 2 076,60 € med CO2-utsläpp 144 g/km
= 25 996,60 € + lev.kostn. 600 € = 26 596,60 €. Jumpy medelförbrukning 5,1–5,9 l/100 km,
CO2-utsläpp 133–163 g/km.

UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: måndag-fredag 9–17, lördag 11–14
www.bilcenter.ax

CITROËN-GARANTI
3 år/100 000 km
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VI ÄLSKAR VÄRMEPUMPAR.

Det märks när vi
jämförs med andra.
Vårt arbete är vår passion. Därför blir
vi så klart glada när oberoende under
sökningar visar att det märks
på våra värmepumpar.
I Folksams senaste rapport
placerar vi oss i toppen
och fyra av våra värme
pumpar får utmärkelsen
”Bra val”.
Dessutom är vi den
tillverkare som har lägst
reparationskostnad.
Mer information om våra
värmepumpar hittar du på ivt.se.
Trevlig läsning!

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.

Auktoriserad
VVS-installatör

Godbyvägen 11, AX-22100 Mariehamn, tel. 22 111,
info@klingbergs.ax, www.klingbergs.ax
Öppet: måndag–fredag 08–17, torsdag 08–19, lördag 10–14

www.ivt.se
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Tid för
trollbindande
tulpaner
Nu är det högsäsong för den holländska
guldklimpen tulpanen. Extra fin är blomman
ihop med grova grenar som äpple eller körsbär, tycker floristen Eva Karlsson.
– Charmen med tulpaner är också att
de är vackra även i förfallet.

Fortsättning på nästa sida

D
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en tulpanmani som uppstod i
1600-talets Holland må ha gått
över, men ingen kan förneka
att februari är månaden då
blomman får återta sin rättmätiga plats i rampljuset. Ju
närmare våren vi kommer, desto fler specialsorter
dyker det upp på blomstermarknaden.
– De flesta tulpaner i handeln är inhemska, men de mer speciella sorterna kommer
från Holland, säger Henrik Blomberg på
Blombergs blomsterhandel.
Papegojtulpanen är en sort som har
gröna, lite fransiga och skrynkliga kronblad.
En effekt av ett virus som en gång angripit
löken och sedan odlats fram för sitt speciella
utseende.
– Parrot Lady är min favorit, på något vis
får papegojtulpaner lite mer personlighet
än vanliga tulpaner, säger Eva Karlsson på
Cityblommor och håller fram en gul tulpan
med vridna kronblad som skiftar i grönt.
Papegojtulpanen är lättskött, får stora
blad och håller länge.
– Annars är sorten Verona en riktigt populär papegojtulpan som har en svag doft.
Den förekommer i många inredningstidningar och bloggar just nu, en riktig bloggtulpan, säger Eva Karlsson.

Eva Karlsson väljer gärna tulpaner när hon gör uppsättningar där hon får välja fritt. “Den passar till allt och kan också stå för sig själv”, säger hon.

Med grenar och kvistar
Mest till sin rätt tycker hon tulpanen får
tillsammans med grövre kvistar, som äpple,
syrén och körsbär, eller med lite blåbärsris.
– Ofta behöver man inte köpa till fyllnadsblommor, utan kan plocka material
från naturen om man ska ha en uppsättning för hemmabruk. Grova kvistar och
grenar från hästkastanj kan vara jättefint,
säger hon.
Tulpaner behöver inte köpas som snittblomma, utan finns också på lök, som man
kan plantera i kruka eller ha som den är.
– Jag tycker att det är fint när löken får
vara fri, säger Eva Karlsson.
Tulpaner tål någon köldgrad, så det går
utmärkt att till exempel förgylla trappan
eller balkongen med lite blomsterprakt redan nu. En tulpan på lök är inte lika känslig
som snittblomman och går att plantera ut
senare i vår.
– Snittblommor och lökar kan man ha
ute och ta in till natten. Har man tulpaner
inomhus är det bra om de kan stå i ett lite
svalare rum till natten, då håller de längre,
säger Eva Karlsson.
Det man behöver tänka på är att inte
vattna löken för mycket, utan bara hälla
upp lite vatten så lökkakan och rötterna
kan ta upp det. Man kan också sätta mossa
kring löken för att hålla fukten.
– Snittblomman dricker otroligt mycket
vatten och det är bra om man ger dem en ny
snittyta och har dem i iskallt vatten.

Trollbinder

Ett sätt att förlänga hållbarheten är att förvara tulpanerna utomhus dagtid och ta in
dem till natten. Tulpaner vill stå svalt och tål till och med någon köldgrad.

Tulpanens historia
Tulpanen kom till Holland med flamländaren Carolus Clusius, chefen
för den nygrundade botaniska trädgården i Leiden 1590. Fortfarande
är tulpaner starkt förknippade med Nederländerna där man varje år
anordnar tulpanfestivaler.
I 1600-talets Holland blev tulpaner otroligt eftertraktade och det utbröt
en hänsynslös spekulationsmarknad, kallad tulpanmanin, där en enda
tulpanlök kunde inbringa summor på flera tusen gulden, motsvarande
en tredjedels normal årslön.
Källa: Wikipedia

Tulpan på lök
är både trendigt
och praktiskt. Blomman håller längre, kräver
mindre vatten och kan
planteras ut till våren.

Rosa och lila tulpaner hör våren till. Extra tjusigt är det om man blandar både sorter
och färger.

Men vad är det med tulpanen som är så
förtrollande? Hur kunde en hel nation
börja spekulera i blommor och betala
flera årslöner för en enda lök i början på
1600-talet? Hur kan den enkla blomman
fylla oss med vårkänslor år efter år?
Även i blomsteruppsättningar där
Eva Karlsson får välja fritt väljer hon tulpanen direkt.
– Det är oftast inte mängden som är
grejen. Tulpanen är fin att blanda med allt
och en enkel blomma kan stå för sig själv.
Charmen med tulpaner är också att de är
vackra även i förfallet. Då ser de nästan ut
som skira pappersblommor.
Text: Linnea Pellas
Foto: Päivi Hyvärinen

Lukas Aaltonen och Henrik Blomberg gör gärna större uppsättningar med tulpaner. “Det är viktigt
att man gör en ny snittyta på dem innan man sätter dem i vatten”, säger Henrik Blomberg.
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Marksten

Murar

Takrenovering

Dränering

Uthyrning

Boka ett

RANGER 570 EFI CABIN
4X4 EUT

kostnadsfritt
hembesök!

Stenläggning till våren?

60

Vi lägger marksten och bygger muren åt dig.
Vi är med från allra första spadtaget och hela vägen i mål.
Vill du lägga marksten själv så lämnar vi gärna tips och råd till dig.
Besök vår utställningshall för att bekanta dig med vårt stora stensortiment.

km/h

Hur mår
ditt tak?

4

SPORTSMAN 570 EFI 4x

Vi gör jobbet och du
får 30 års garanti på
ditt nyrenoverade,
kompletta Benderstak.

inkl. vinsch & plog

Nu:

9.290,425,-)

+ frakt. (Ord. pris 11.

TRAKTORREGISTRERADE

Även uthyrning

Kör lagligt på vägen. T-körkort/15 år

av ett ﬂertal grävmaskiner, markvibratorer, släpvagnar, båttrailers m.m.

– Ålands största leverantör av fyrhjulingar –

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

Måndag-Torsdag 8-17, Fredag 8-15
JM Produkt Ab I Brinkvägen 12, Jomala, tel. 32 454 I www.fjader.ax

TUFFARE OCH SMARTARE ÄN NÅGONSIN.

NYA NISSAN NP300 NAVARA
PRIS FR.

34 041 €

inkl. lev.kostnader 600 €

5 års
garanti
till alla
Nissan
nyttofordon

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

Gilla oss på Facebook

• Reservdelar
• Service
• Plåtverkstad
• Leasing
• Finansiering

EU-kombinerad förbrukning och CO2-utsläpp: NP300 NAVARA-modeller: 6,4-7,0 l/100 km, 169-183 g/km. NP300 NAVARA King Cab fr. 33 441 € (pris utan bilskatt 30 035 € + bilskatt 3 406 € + lev.kostn. 600 €).
NP300 NAVARA Double Cab fr. 43 068 € (pris utan bilskatt 31 106 € + bilskatt 11 962 € + lev.kostnader 600 €). Bilen på bilden är specialutrustad. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Just nu 1 / 2017
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JAN SÖDERSTRÖM

tel. hem 34 048 eller GSM 040 022 9041

Grävning utföres
med runtomsvängande maskin
och traktorgrävare.
Grävning av t.ex.
husgrunder och
dränering m.m.

När berget
är i vägen
tar vi
bort det!

Lagerhall/garage/djurvindskydd
30 m2, H: 3,15, B: 5, L: 6 meter

3.844,-

inkl. moms
fritt Bila. Förköpsrabatt
150,- vid beställning
före 28.2.2017.

www.bila.ax
Jomala, tel. 32 850

Fönsterglas
Termoglas
Plexiglas
Speglar

Gräver allt och överallt

FORD TRANSIT
-GARANTI

5

ÅR/ 100 000 KM **
ÅR/ 150 000 KM ***
ford.fi

Mariehamns
Spräng Ab
tel. 44 100, 0400 529 698

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

FORD TRANSIT COURIER, TRANSIT CONNECT,
TRANSIT CUSTOM & TRANSIT
Transportproffs med 5 års garanti

Ford Transit -modellernas pålitlighet, körglädje och transportförmåga är i toppklass.
Smart teknologi, komfort och bränsleeffektivitet ser till att du håller dig i utvecklingens framkant.
Bland Ford Transit -modellerna hittar du alltid en passande modell för olika transportbehov.
Kan fås med bl.a. automat och fyrhjulsdrift.
Välkommen på en provtur och välj din favorit!

Ford Transit Courier – CO2-utsläpp 99–115 g/km och medelförbrukning 3,8–5,1 l/100 km. Ford Transit Connect – CO2-utsläpp 111–129 g/km
och medelförbrukning 4,3–5,6 l/100 km. Ford Transit Custom – CO2-utsläpp 161–187 g/km och medelförbrukning 6,2–7,2 l/100 km.
Ford Transit – CO2-utsläpp 174–228 g/km och medelförbrukning 6,7–8,8 l/100 km. Bilarna på bilden är extrautrustade. * Källa: Trafi
paketbilarnas registrering 1–12/2016. ** 5 år / 100 000 km garanti (två år utan km-begränsning) gäller Transit Courier och Transit
Connect -modeller. *** 5 år / 150 000 km garanti (två år utan km-begränsning) gäller Transit Custom och Transit –modeller.
Västra utfarten, tel. *5252, Tom Enestam 525 303, Tony Sommarström 525 309
Bilförsäljning: vardagar 9–17, lördag 11–14. www.motorcompany.ax
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Kom in och gör MODERNA
en bra affär!

kök

PR ByggnadsMaterial AB

Byta garageport?

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

Välkommen!

OS-KÖK
INHEMSK KVALITET! KAN ÄVEN
LEVERERAS I FLATPACK! STOMMARNA
LEVERERAS IHOPMONTERADE!

Innehavare: OVE SNÄLLSTRÖM
Bolstavägen 1, tel. 12 950, fax 12 940
Öppet: månd–torsd 10–14
os-kok@aland.net

Vi hyr ut borddukar,

tvättar dunjackor,
mattor m.m.

4 Måttanpassad efter dina behov
4 Kullager som standard
4 Kan fås i vilken RAL kulör du önskar
4 10 års garanti på portbladen
4 CE godkänd

VÅRA 5 MODELLER

finns i flera färger, utföranden
och storlekar, även med fönster.
Isolerat för varmgarage, takskjutport,
motor med belysning, två fjärrkontroller

Alla r
a
storleks
finn ga
gli
tillgän

IZOLINE

Smala paneler
& ribbmönster
Pris inkl.
montering från:

1.530,-

PR BYGGNADSMATERIAL
Vikingagränd 1B Mariehamn
e-post: pr@aland.net

Strandgatan 21, tel. 14 730

Tel. 13 720

BEHÖVER DU

NYTT TAK?
BESÖK TAK.AX

040 1971 550
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En vandring
Mellan Lars Sonck-ritade
Stadshuset i öster och Sjöfartsskolan i väster ligger Södragatan och strax intill Mariegatan.
Det är här Hilda Hongells
arkitektoniska arv strålar som
allra mest.
Ålands Just Nu tog en promenad i kvarteren tillsammans
med stadsarkitekt Sirkka Wegelius för att förstå storheten i
Hongells värv.
Text: Jonas Bladh
Foto: Daniel Eriksson

N

är Mariehamn grundades var tanken att det skulle bli en stenstad,
precis som så många andra städer blivit runt om Östersjön. Åbo,
Sundsvall, Umeå – många städer
hade brunnit och på askhögarna hade pampiga stenhus växt fram. Brandsäkra. Skrytiga. Dyra.
– Det var tänkt att Mariehamn skulle bli
en stenstad, men de som flyttade hit var inga
industripampar utan till exempel fiskare från
Föglö. Och de hade inte så mycket pengar,
därför byggde man i trä i stället, berättar stadsarkitekt Sirkka Wegelius när vi lämnar Stadshuset för en promenad längs Södragatan.
Så i stället för dyra stenpalats valde staden att lyxa till de nya delarna med yta. När
tomterna delades upp gavs generöst med
mark till varje hus. Husen skulle byggas vid
gatan, och bakom huset skulle familjen ha
yta att exempelvis odla eller anlägga trädgård.
Men med de stora ytorna som staden delade ut kom också krav. När badhuset öppnades 1889 ville stadens styre ha en mer tilltalande stadsbild. Bygglov villkorades med krav
på verandor och balkonger, bland annat.
– Det skulle sätta guldkant på tillvaron för
de besökande gästerna.

Lekfull formgivning

Stadsarkitekt Sirkka
Wegelius berättar
gärna och insatt om
den förunderliga byggmästaren som satte så
starka avtryck i Mariehamns gatubild.

Den som mer än någon tog vara på möjligheterna som utökningen av staden söderut, och
kraven på utsmyckning, var Hilda Hongell.
På vår vandring har vi inte kommit mer än ett
par hus in på Södragatan när Sirkka Wegelius stannar och pekar mot det första huset,
nummer fem.
– Det är ritat till en timmerman, därför
är det så dekorerat. Stilen kan man säga är
schweizerstil, den skulle passa ihop med badortstänket som gällde i Mariehamn på den
tiden, berättar stadsarkitekten.
Några meter längre fram ligger ett verkligt
signaturhus. Här syns Hilda Hongells lekfullhet i formgivningen. Den typiska frontespisen
sitter inte mitt på huset, utan är dragen mot
den östra gaveln. Mot den västra finns i stället ett torn. Utsmyckningarna är många, och
det tar tid att ta in allt. Vid det ena fönstret
ser vi plötsligt att ett par brädor bildar ett
ankpar som tittar på varandra.
– Det här är från hennes bästa period.
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i Hongell-land
Södragatan 15
har återställts till sitt
original. Här har Hongells
lekfullhet fått fritt spelrum,
med torn och smyckad
frontespis. Lägg märke till de
spetsiga ”extrarutorna” i
fönstret som harmonierar med takbrytningen.

I Södragatans östra ände ligger detta utsmyckade hus som Hilda Hongell
ritade åt en timmerman.

Ett exempel på en asymmetrisk fasad där frontespisen inte sitter i mitten av
huset.

Huset är rekonstruerat, men nu är det helt
som hon hade ritat det. Alla detaljer är gjorda precis som Hilda Hongell ville ha dem.
Torn var populärt i Helsingfors då.
Promenaden går vidare och Sirkka Wegelius tar oss djupare in i Hildas värld. Vi får
bland annat insikt i att yta betydde
väldigt mycket.
– Det är bara fasaderna
mot gatorna som är utsmyckade, hon ritade
aldrig fasaderna som
vätter mot gården.
Trots att många
av Hilda Hongells
hus är rivna i dag
finns det åtskilliga
kvar. Under vår promenad på de två gatorna är
det som att ta del av hela
Hongells korta karriär. Från de
enkla första husen till de allra mest
utsmyckade under hennes mest framstående och produktiva år.

Tredje typen var att man hade ett, men inte i
mitten. Det är typiskt för henne.
Till och med en lekman som undertecknad kan hålla med, däremot ter det sig smått
obegripligt att Hongell hann med allt detta
under sin intensiva yrkestid. Hon slutade rita
hus när hon var 40.
– Hon var väldigt produktiv.
Alla ville att hon skulle rita
deras hus, och folk stod i
kö till henne. Tänk att år
1900 var hälften av alla
byggnader i Mariehamn
hennes, säger Sirkka
Wegelius och tittar upp
mot ännu ett konstverk
med den spetsiga takbrytningen och lekfulla
dekorationer.
En timmes promenad
genom Hilda Hongell-mekkat
Södragatan-Mariegatan ger förstås ingen
heltäckande inblick av Hongells livsverk,
inspiration och tankesätt. Men vill man
komma lite under ytan är det en bra plats
att börja på.
– Iband frågar turister var vår ”old town”
är, och då brukar jag säga Södragatan,
skrattar Wegelius innan vi skiljs åt.
Och nog finns Mariehamns arkitektoniska hjärta just där, mellan Sonck och
Hongell.

”Hon var väldigt produktiv. Alla
ville att hon skulle rita
deras hus, och folk stod i
kö till henne. Tänk att år
1900 var hälften av alla
byggnader i Mariehamn hennes.”

Ritade hälften av alla hus
Men vad är då den verkliga storheten i Hilda
Hongells arkitektur? Sirkka Wegelius svarar
snabbt.
– Proportionerna. Hon har väldigt fina
proportioner, allt är väldigt genomtänkt.
Sedan är det frontespisen. En, eller ofta två.

Huset i hörnet Mariegatan/Östra Esplanadgatan har återställts till sitt ursprung, bland annat är glasrutorna i fönstren av äldre typ och virket av
samma sort som ursprungets.
Snickarglädjen var inte bara byggmästarens påhitt. Stadens styre ville
att husen skulle vara flärdfulla för att
sätta guldkant på tillvaron för stadens badgäster.

Ett exempel på ett hus som Hongell ritade under den tidiga delen av sin karriär. Utsmyckningarna är betydligt mer återhållsamma än de senare.

Ytterligare ett hus som varsamt
renoverats enligt Hongells ritningar.
Notera de runda detaljerna som leder tankarna till bultar på fartyg.

Av de långt över 100 Hongellhusen som byggdes i Mariehamn finns i dag runt
50 kvar.
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Hilda byggde Mariehamn

Vid förra sekelskiftet bar hälften av alla hus i Mariehamn hennes stämpel.
Hilda Hongells idéer, öga för proportioner och känsliga penna har som få andra satt prägel på Ålands enda
stad. I år skulle byggmästaren med de
spetsiga frontespisarna fyllt 150 år.
STORHET BÖRJAR inte sällan med
lite tur med tajming. Så var också fallet
för Hilda Hongell (född Sjöblom). Hon
föddes 1867, sex år efter att Mariehamn
grundats och fått sin första stadsplan.
Hennes far ritade hus åt stadsborna och
Hilda hjälpte till med ritningarna.
UNDER ANDRA halvan av 1800-talet
började kvinnor att skaffa sig utbildning för ett
yrkesliv. Det blev också Hildas val. Då arkitektutbildning
inte fanns på Åland, och hon inte hade tillräcklig grundutbildning för den,
utbildade hon i stället sig till byggmästare vid Industriskolan i Helsingfors. Där
blev hon den första kvinnan att avlägga byggmästarexamen.
VID SIDAN av sina studier hade hon redan börjat rita hus åt
privatpersoner i Mariehamn. Till en början var det mest mindre hus och
bagarstugor. Oansenliga hus utan större utsmyckningar. Efter sin examen
tog hon 1886 anställning vid en arkitektbyrå i Helsingfors, där hon året
efter gifte sig med sin studiekamrat Sanfrid Hongell.

Hongell ritade varje hus unikt, vilket gör hennes stora produktion än mer imponerande. Men på Södragatan finns faktiskt två likadana hus, nummer 16 och 21.
Men för att de inte skulle se likadana ut vände man gårdssidan utåt.

HILDA HONGELL hade inte bara tur med tajmingen när det gällde att bli
född vid rätt tid, utan också med hur Mariehamn utvecklades. Precis som
många orter på 1800-talet ville också Mariehamn ha en del av den stora
kurortsturism som utvecklats. 1889 öppnade badhuset i Mariehamn.
Mottagandet blev dock inte vad man hoppats. Omdömena om staden
var att den var för tråkig.
SAGT OCH GJORT, stadsledningen bestämde sig för att göra något åt
problemet. Samtidigt som man önskade utvidga staden söderut, söder
om Storagatan, ställde man också krav för bygglov. Husen skulle vara
utsmyckade och tilltalande, de skulle ha verandor och balkonger och
dessutom extra rum för uthyrning till badgäster då hotellrummen inte
räckte till.
DET HÄR passade Hilda Hongell som hand i handske. I Helsingfors hade
hon fått ny inspiration. Hennes husritningar förändrades från oansenliga
till spektakulära. Spetsiga fönster, snickarglädje och torn. Och magnifika
frontespisar. En frontespis beskrivs i Svenska Akademiens ordlista som:
”ovanför taklist uppskjutande mittparti på byggnads fasad; smyckat”.
Just detta är kanske det mest utmärkande för Hilda Hongells stil. Med
spetsiga takbrytningar, rejäla dekorationer och de speciella trekantiga
”extrarutorna” i fönstrens överkant smyckade hon sina hus. Och stadens
utseende förändrades på några få år.

Sirkka Wegelius framför Södragatan 33, ett av få Hongellhus som byggdes med flera lägenheter
redan från början. Dessutom är huset ytterligare ett exempel på att man struntade i dörrar till veranda och balkong. Verandan har fått en dörr först på senare år.

Staden krävde att husen skulle ha balkong och/
eller veranda. Däremot glömde man att påpeka
att en dörr till dessa vore bra. Därför finns exempel på såväl balkonger som punschverandor där
dörr saknas.

EN BRA bit över hundra hus blev ritade, och vid förra sekelskiftet
stod Hilda Hongell för hälften av alla privata bostäder i staden. En
makalös produktion i sig, ytterligare mer så med tanke på att hon var
yrkesverksam kvinna i en tid då det var ovanligt. Men kanske allra mest
makalöst är det faktum att hon gjorde allt detta innan hon fyllt 40. För när
hon födde familjens andra barn slutade hon sitt värv.
DEN SISTA Hongell-byggnaden i Mariehamn ritades 1912. Många av
de ursprungliga husen är rivna, men runt 50 finns bevarade, och med det
minnet av en remarkabel kvinna och byggmästare.
DEN 16 FEBRUARI i år skulle hon blivit 150 år, och hur bättre att minnas
denna grundsten i Mariehamns historia än att göra en vandring bland
hennes hus?
Jonas Bladh

Stenhuset på Torggatan mittemot Stadshuset var ursprungligen ett Hongellhus, och man ser fortfarande grunderna i formerna med de spetsiga takbrytningarna.

Källor: Stadsarkitekt Sirkka Wegelius och ”För fremlingarnes trefnad –
byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn
på 1890-talet”, doktorsavhandling av Mia Åkerfelt.

Vill du lära dig mer?
• Mia Åkerfelts doktorsavhandling ”För fremlingarnes trefnad –
byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten
Mariehamn på 1890-talet” finns som bok i välsorterade bokhandlar.
• På Mariehamns stads hemsida finns en välmatad broschyr om
Hilda Hongell och Lars Sonck. Gå in på www.mariehamn.ax och
sök på Hilda Hongell.
• Tisdagen den 21 februari klockan 18.30 håller Folke Wickström
föredrag i stadsbiblioteket om Hilda Hongell med anledning av
hennes 150-årsdag.

Kontrastfärgerna på husknutar och fönsterfoder var ofta mörka i jordnära färger. Just det här huset, Södragatan 17, hade från början en balkong,
men den togs bort.
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VÄLKOMNA DEN ÅLÄNDSKA VÅREN

LÅT DITT HEM BLOMMA!

Hälsosamt
boende

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

BORDSDUK I OLIKA FÄRGER
SERVERINGSFAT 35 cm

KÖKSHANDDUK

Saapunki

TIRAMISU KAFFE
& VÄNNENS TE
GLASVAS 19 cm
KUDDAR I OLIKA FÄRGER

Se vår
utställningsbastu/stuga
i Godby vid Shell.

www.kuusamotimmerhus.fi

ETT URVAL AV PENTIKS VÅRKOLLEKTION 2017
RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343
runar.jansson@aland.net

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

Simonsgränd 1, Strandgatan 16 • Tel. +358 18 12 787
www.syrrans.ax

Skapa en kul och oväntad yta där man kan skriva eller
hänga upp listor eller fotografier.

Magnetisk skoltavelfärg
Rust-Oleum har tagit fram en svart magnet- och skoltavelfärg.
Du kan alltså både sätta fast magneter och skriva med skoltavelkritor
på samma yta. Perfekt till väggar, tapeter, trä, metall m.m.

0,75 liter

Kronotex
Dynamic plus

Laminatgolv
8 mm, ek, 2-stav

15,90

/m2

39,-

Harmony

Supi

Väggfärg 7,2 lit.

Bastuvax 0,9 lit.

Sammetsmatt väggfärg som tål rengöring.
Nyanseras i ljusa kulörer. Brytning gratis

För bastuväggar, -tak och även bastulaven.
Kan nyanseras

79,-

22,Grundades 1948

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

butiken@fargtapet.aland.fi
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Hur ser ditt drömboende ut?

– Ett inte allt för stort hus vid ett lugnt
ställe som är nära till stan skulle vara
det ideala. Det ska vara en lättskött
tomt med kvällssol och en stor altan.
Huset ska helst vara vid vattnet.

Lena Brandt 65 år
– Drömhuset ska helst vara någonstans
där det är varmt. Det ska vara på en
strandtomt som är nära till stan. Man
ska kunna vara där året runt.

Azam Ahlam 57 år, Mariehamn
– Mitt drömhus ska vara upp på ett
berg. Inredningen ska vara en blandning mellan gammalt och nytt.

Benny Lindfors

56 år, Mariehamn

– Jag skulle vilja bo i en stor husbil
eller husvagn. När man tröttnar på något ställe är det lätt att flytta.

Philip Åsgård 24 år, Mariehamn
– Mitt drömhus skulle vara någonstans
där det är varmt, alltså inte på Åland. Det
ska vara i ett varmt land i södern där det
finns fin natur. Huset måste också vara
på ett lugnt ställe och inte i en stad.

Dana Cohen 15 år, Finström
– Huset ska vara vid en strand där det är
fin natur. Huset ska vara vitt och någorlunda lyxigt. Det ska vara stora fönster.

Nyinkommet!
Bomullsmattor

i olika färger och storlekar, pris från 65,-

Dörrmattor

Markus Fellman Mariehamn

Johanna Nordqvist
34 år, Jomala

– En strandtomt på Lilla holmen som
jag själv byggt med båthus och brygga
skulle vara fint. Det ska vara öppen
inredning med fönster. Allt ska vara
på ett plan så att man slipper trappor.
Det ska också finnas en stor uteplats
som är inglasad men även en som inte
är inglasad. En bubbelpool och ett garage skulle också sitta fint.

– Mitt drömboende skulle nog vara
på en stor bondgård för att jag skulle
kunna ha ett eget stall med egna hästar. Huset ska ha röda väggar med vit
kant.

Imoon Söderlund

Margit Holmberg 68 år, Mariehamn

27 år, Mariehamn

– Jag har redan mitt drömhus som är från
1786 som är 150 kvadratmeter upp och
ner. Huset har bland annat ett modernt
kök och en bastu.

– Mitt drömhus ska vara långt borta från
folk. Det ska vara oberoende av allt annat.
Man ska kunna försörja sig själv där. Förstås ska det också vara fin natur.
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Jim Sölgén 56 år, Mariehamn

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

2

tel. 0457 05

olika modeller, pris från 25,-

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

✁

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

Gilla oss på
Facebook

ÅLANDSVÄGEN 32,
TEL. 1532,
770
Ålandsvägen
tel. 15 770
VARDAGAR 10–17, LÖRDAGAR 11–14

– gör det grundligt!
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Testa
Mobil IPTV
kostnadsfritt
fram till den
31 maj!
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Med Mobil IPTV från oss kan alla i familjen
titta på tv när, hur och var dom vill!
Nu kan du titta på tv via läsplatta, mobil eller dator. Alla i familjen
kan se samtidigt och du kan titta precis var du vill. Ta med till stugan,
på bussen eller spela in favoritprogrammet via mobilen. Allt är möjligt!
För att kunna använda appen behöver du ha ett IPTV-paket i botten. Från och med den
1 juni kostar den mobila IPTV-tjänsten 5€/mån, för Ål inclusive-kunder endast 3€/mån.

Jag tittar på fotboll. Premier
League är min favorit och jag
missar inte en Arsenal match.

Jag tittar på inredning. Äntligen
Hemma, Bygglov och så klart
”the one and only” Ernst.

Jag tittar på dokumentärer, nyheter,
matprogram och sport. Ibland blir
det väl en och annan film också.

Jag tittar på serier, serier och
ännu mer serier. Sa jag att
jag älskar serier?

Leo Wolff

Veronica Wolff

Ari Wolff

Emmi Wolff

Läs mer på vår hemsida www.alcom.ax
eller ring 22 222

Stil &Form

18

Just nu 1 / 2017

Marknadens tystaste

VÄRMEPUMPAR

Värmer ni upp ert hus MED DIREKTEL?
SPARA PÅ ERA
VÄRMEKOSTNADER
OCH ALL HUSHÅLLSEL
med ett el-solpanelsystem
Hör av er så berättar vi mera!
, runda
Utvalda ORD
B
SIDO

-20%
Du vet väl att vi gör

vanliga
elinstallatiförooffnerte!r.

Pris från 56,60

Erbjudandet gäller t.o.m. 28.2.2017

Ring eller mejla

Verkaregränd 4 Tel 16 790
www.feja.ax
Öppet: vard. 9–17, lörd. fr.o.m. 4.3 10–15

Butik: Ålandsvägen 88 info@jfs.ax tel: 50185 www.jfs.ax
Öppet i butiken: måndag och tisdag 9-17. Jerker tel. 0400 887 075 må-fre

Verkarevägen 4 Tel 16790 www.feja.ax

SPEGEL TILL
BADRUMMET FÖR

1/2
PRISET

Ett kök från Ballingslöv är mer än en svensktillverkad klassiker och ett sekel av erfarenhet
förpackat i världsledande design. Våra kök
byggs nämligen för att rymma det viktigaste
av allt: Vardagsglädje!
Just nu erbjuder vi 1.000€ rabatt på alla
kök* och 20% rabatt på vitvaror**. Dessutom
har vi kampanj på våra fina badrum.

* Erbjudandet gäller vid köp av kök över 7.000€. ** Gäller
vitvaror i Ballingslövs vitvarukatalog. Samtliga erbjudanden
i kampanjen kan ej kombineras och gäller 16/1–26/2.

1.000€
RABATT PÅ
ALLA KÖK

Vikingagränd 1B • e-post: pr@aland.net • tfn 13720
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Hämta inspiration till ditt nya Epoq-kök hos Elgiganten

99

429

WILFA BLENDER

VINKYL

• 1200 Watt
• Lätt att använda,
pulsfunktion
• 5 års garanti

• Kapacitet: 7 vinﬂaskor
• LED-display
• Vibrationsfri design
BL1200V2

EIWC7B1C16E

55

99

GENESIS
KOLSYREMASKIN

• Anpassad kolsyrenivå
• Enkel att rengöra
• Klarvit design
S1017501771
S1017501772

89

ERGORAPIDO
DAMMSUGARE

POWERFORCE CLASSIC
DAMMSUGARE

• Sladdlös 2-i-1 dammsugare
• 21 min användning
• Enkel att hantera

• Räckvidd: 9 meter
• HEPA 12-ﬁlter
• DustPro-munstycke till golv

ZB3101

PF1CLASSIC

Missat att slänga i en strumpa?
Med AddWash är det inget problem.

419

469

419

DISKMASKIN

TVÄTTMASKIN

SPARA 50

KYL/FRYS KOMBISKÅP
• Nettovolym: 213/76 liter
• Höjd: 178 cm
• Energiklass A+

• Standard, 15 kuvert
• 7 program, 15 temperaturinställningar
• LED-display, integrerad belysning

RB28HSR2DWW

www.elgiganten.se
Vikingagränd 11, tel. 28 845
Vardagar 8.30-18.00 Lördagar 10.00-15.00

EDW60W16N

439

• 7 kg kapacitet
• 1400 rpm
• Addwash, Diamond trumma
WW70K4420YW

TORKTUMLARE

• 8 kg: Bra ﬂexibilitet
• Pekskärm
• Ull, Snabbprogram 38’
EDC2086PDW
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Vårens
armaturnyheter
droppar in.
Denna armatur finns i butik nu.

Hur kan en mysig lördag
leda till ett nytt hem?

Välkommen in och
låt dig inspireras!

Du kan diskutera bostadslån med oss när det passar dig,
även vardagkvällar och lördagar.
Ring och boka ett möte 0200 5000 (lna/msa) mån–fre 8–18 eller
ansök om ett lånelöfte på nordea.fi/lånelöfte

Elverksgatan 5, tel. 14 100. www.harrysel.ax
Öppettider: vard 8-17, lörd 10-14

Mar ie haM n , TorggaTan 10, 0200 5000 ( l na/Msa) , nordea .F i
Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, Nordea Bank AB (publ), Sverige

Batteri-serien!
Batteridrivna produkter – Mer kraftfulla än du kan tänka dig
I Husqvarnas batteriserie hittar Du allt från motorsågar,
stångsågar och trimmers till lövblåsare, gräsklippare
och häcksaxar.
Med en batterimaskin slipper Du avgaser och motorvibrationer. Dessutom får Du en maskin med låg ljudnivå
– något som dina grannar också uppskattar.
Batterimaskinerna är lätta och välbalanserade så
Du kan arbeta bekvämt i alla situationer.

Trimmers, häcksaxar och motorsågar

Husqvarna har skapat ett system där batterierna
går att flytta runt mellan de olika produkterna,
och ett högeffektivt snabbladdningssystem.
Ökad användarvänlighet, lägre vikt och en
enhetlig, modern design.

Rider Battery

Husqvarnas första batteridrivna
åkgräsklippare med bakvagnsstyrning
och frontmonterat klippaggregat.
MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 VARDAGAR 08.00–17.00
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En ljus oas
med rum för glädje
och musik

Hemma hos Carina Sommarström är ljuset i fokus. Bland otaliga nyanser av vitt har hon skapat en veranda med sommarstämning året om, vilket blivit hemmets centrum men också ett
ställe för vänner och bekanta att mötas och spela musik på.
Fortsättning på nästa sida
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Den här soffan kommer från familjens gamla lada, men är ommålad förstås. Verandan är ett ställe för vänner att samlas
och spela och sjunga tillsammans.

Verandan är inredd med gamla möbler.

Varje detalj på verandan är omsorgsfullt utvald.

För Carina Sommarström var det viktigt att få in mycket ljus på verandan. Därför valde hon stora fönster. Färgskalan kallar hon ”fifty shades of white”.

C

arina Sommarströms veranda
består av en blandning gammalt
och nytt, en skapelse ritade av arkitekten Simon Vannan.
– Jag sade att jag vill ha in ljus
i huset, berättar Carina. Så Simon ritade
det efter känslorna jag ville ha i rummet och
lyckades verkligen förverkliga mina drömmar.
Det var föräldrarna Jan-Erik och Anita
Sommarström som skötte själva byggandet
och Carinas bidrag var att hålla sig därifrån
så mycket som möjligt. Verandan ritades
med hänsyn till det gamla huset, som
härstammar från 1700-talet, men med en
mängd annorlunda vinklar, en av de få sakerna som skvallrar om att den inte funnits
där sedan början.

Genuint in i minsta detalj
Varje detalj på verandan är omsorgsfullt

”Fifty shades of white är
dock ingen lek. Jag stod i
butiken och insåg att man
måste tänka efter. Det ska
vara en mysig känsla, men
det är lätt att råka få en
kall och jäklig i stället.”
utvald. Då det viktigaste var att ta vara på
ljuset föll valet på stora fönster, med både
ett yttre lager av återvunnet glas och ett inre
lager av nytt glas.
– Det är lite fränt, att fönstren är från husets början. Jag tror de är från 1700talet. Jag bar med dem till glasmästaren och
han satte in dem på utsidan, men sade att
elräkningen skulle bli allt för hög utan det
inre lagret nyare glas, skrattar Carina.

Andra detaljer är att alla gångjärn är tidsenliga och de maffiga listerna vid golv och tak
är specialgjorda av Göte Gunderson. Han
stod även för golvet, som består av 32 centimeter breda och sju meter långa plankor,
som går från vägg till vägg.
– När jag kom hem en dag såg jag farsan
stå med motorsågen i högsta hugg, på väg
att såga av plankorna. Då skrek jag och
frågade vad han höll på med, men tydligen
gick de inte att få i genom dörren, så de fick
lyftas in via fönstret i stället. Jag ville att
golvet skulle likna så mycket som möjligt på
det som finns i köket, att det ser ut som det
hör till.

Bivax med grått pigment
Färgskalan går helt i vitt, med både möbler
och interiör, och i taket finns många spotlights för att skapa den ljusa stämningen
under den mörka delen av året.

– Jag brukar säga att jag är för fifty shades of white.
Att få rummet att gå ihop med alla nyanser av vitt visade sig dock vara en utmaning.
De vanliga listerna man hittar runt fönstren
och taket kom färdigmålade, något man
måste ta hänsyn till när man valde resten av
nyanserna. Carina var också noga med att
det skulle bli en ljus och varm känsla, inte
en steril ock kall.
– Fifty shades of white är dock ingen lek.
Jag stod i butiken och insåg att man måste
tänka efter. Det ska vara en mysig känsla,
men det är lätt att råka få en kall och jäklig
i stället.
Väggarna hamnade på en äggskalsvit variant och golvet är gnuggat med bivax med
grå pigmentering, för att skapa en gammal
stil.

Fortsättning på nästa uppslag
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DRÖSE & NORBERG PROUDLY PRESENTS

Renar allt hushållsavloppsvatten!

– ticketmaster.se

”ÅRETS BÄSTA SHOW”
– viplistan.se

”REJÄLT SVÄNG –
I GLITTRIG SHOW”
”HÅLLER HÖG KLASS”
”GRYMT UNDERHÅLLANDE”

IISI B10 minireningsverk

– Aftonbladet

THE MUSIC OF

5.400,-

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

Bilj: www.alandica.ax, info@alandica.ax, tfn +358 182 45 70
Alandicas eller Arkipelags reception. drosenorberg.se

Vi utför all slags

trädfällningar
tomthuggningar och
röjningsarbeten

Foto: Peter Knutson / Ulrica Sasko Design

FEATURING AFRO-DITE

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

IISI B10 är ett minireningsverk för 1–10 personers
hushåll eller för t.ex. två
hushåll. Reningsverket
behandlar allt hushållsavloppsvatten. Den totala
slamvolymen är 4,8 m3.
H: 2x2650 mm, B: 2x1500
mm, V: 9200 kg

Geta
BetongProdukter
tel. 0457 342 1784

Hos oss finns

krossgrus
i alla storlekar!
Nu har vi även matjord
& täckdikningsgrus
50 års erfarenhet av att producera, sälja och distribuera
berg och grusmaterial till företag & privatpersoner.

Ingen beställning är för
liten eller för stor!

Bra service
lönar sig!
Vi utför trädfällning på ett professionellt och säkert sätt.

Greger 0457 343 0928

Kontakta oss
för mer info.

Torpvägen 728, Hammarland. Tel. 33615 och 0457 082 8248
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Golv- och taklisterna är specialgjorda av Göte Gunderson.

Full fart på verandan
I den uppmålade soffan från familjens gamla
lada brukar många människor sitta. På Carinas veranda är det nämligen ofta fullt med
folk som jammar, spelar och sjunger.
– Det var Olle Sjöstrand som introducerade mig till det här med jammandet. Jag
var egentligen helt ny med musiken då. Jag
är enormt tacksam för musiken i dag, och
för alla som dykt upp och spridit glädje. Ni
har förverkligat en dröm!
Carina tillbringade mycket tid under sin
uppväxt på Föglö. Där bodde morfar, spelmannen Egil Johansson, vars hus alltid var

fyllt av musik. Då Carina själv inte fastnade
för något speciellt instrument sjöng hon en
del, och efter hon klarat en dust med bröstcancern började hon våga göra mera med
sin sång.
Verandan blev då en plats för möten
med gamla och nya musiker och ett sätt att
lära känna den åländska musikscenen. På
frågan hur hon själv skulle beskriva sin veranda svarar hon:
– Ett rum där man vågar.
Text: Alexandra Gäddnäs
Foto: Jacob Saurén

- TAK

HAR DU TÄNKT
RENOVERA?
Nu har du möjlighet
till gratis planering
och prisoffert.

Det yttre lagret av fönstren är av gammalt glas, och de inre fönstren är av nytt glas.

10%

Kom in och gör
en bra affär!

EXTRA
RABATT

Nu kan du sälja dina

begagnade produkter
på marknaden.ax
Mejla joakim.rosen@alandstidningen.ax
eller ring 26 663.

tt
nterraba

Vi

–mars

februari

Skjutdörrar
OCH FÖRVARINGSSYSTEM

www.prima-rakentajat.fi

Ring och boka tid!
Leo Tham 0400 126 188

Tak, fasad, fönster och dörrar monterade.

Företagare!

Välkommen in och se ut Din favorit samt
hämta broschyr!

OS-KÖK
Innehavare: OVE SNÄLLSTRÖM
Bolstavägen 1, tel. 12950, fax 12940
Öppet: månd–torsd 10–14
os-kok@aland.net
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En garageport som matchar ditt hem!

Fönster och sidodörrar

verkare
still
ke
är
m

70

ÅR

Crawford
GARAGEPORTAR

Välj struktur och färg

Skiffergrå (likn RAL 7015)

Rubinröd (likn RAL 3003)

Chokladbrun (likn RAL 8017)

Lerbrun (likn RAL 8003)

Ockrabrun (likn RAL 8001)

Grangrön (likn RAL 6009)

Mossgrön (likn RAL 6005)

Ljus elfenben (likn RAL 1015)

x
x **

Fönstergrå (likn RAL 7040)

x
x*

Grå aluminium (likn RAL 9007)

x
x

Signalgrå (likn RAL 7004)

Sepiabrun (likn. RAL 8014)

x
x

Ljusgrå (likn RAL 7035)

Antracitgrå (likn. RAL 7016)

x
x

Mörk ek (070)

Vit aluminium (likn. RAL 9006)

x
x

Ljus ek (060)

Trafikvit (likn. RAL 9016)

Välj mellan flertalet moderna kulörer samt strukturerna Brilliant och Woodgrain

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Begär offert!

Brilliant
Woodgrain

*Kan ej fås i modell E-design **Kan ej fås i modellerna E-design och Classic

Fönster är viktiga designdetaljer.
Crawfords garageportar finns sedan många år med glasinsatser. Det är självklart något du själv bestämmer om
du vill ha. Dubbla rutor av klart eller strukturerat akrylglas,
ger exklusivitet och individualitet. Sidodörrar finns med
matchande profiler.

Motivfönster
Fyra fönstermotiv med klart glas ger större möjligheter att
utforma porten. Som standard har fönsterramen samma färg
som porten och kan erhållas i dekor- samt specialfärger.

Öppna din garageport med din smartphone – finns för både iOS och Android
Crawford takskjutportar.
GoGogate är ett verkligt smart sätt att förenkla livet vid in- och utgång i ditt garage. Genom att introducera smartphone-styrning till din

portautomatik löser du många vardagliga besvär och begränsningar med handsändare, distansöppning samt övervakning av din garageport.
För att det helt enkelt
GoGogatepassar.
är dessutom ännu ett steg för att höja säkerheten vid oönskade inbrottsförsök.

M18
Alla sioner
er
nollv lager
i

%
0
-3

Nyinkommet från
www.crawfordgarageportar.se

rier
atte e)
b
n
(uta laddar
och

Vinkelslip AG10-125 EK
• 125 mm,
1000 W
(Listpris 165,-)

79,-

Världens första 18 V 9 Ah batteri
med upp till 50 % längre
arbetstid per laddning!
Batteri M18 9Ah
(Listpris 269,-)

185,-

Psllsbeth!ören till

Vattenpass 10cm

8,50
• 0,5 mm/m

!
r ti
Vi hana maskiner
di

Även andra modeller av Milwaukee vattenpass i lager!

Mutterdragare M18
FMTIWF12-502X

• Ny kompakt ½” mutterdragare!
• 610 Nm, endast 170 mm lång!
• 2 st 5 Ah batterier
(Listpris 719,-)

480,-

Borrskruvdragare
M18 BLDD-502C
• Kolborstfri, 60 Nm
• 2 st 5 Ah batterier
(Listpris 519,-)

295,-

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Verkstaden direkt 52 55 50
Verkstaden: vard 7.30–16.30

Härlig bistrokänsla
för lustfylld matlagning
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Härlig bistrokänsla
för lustfylld matlagning

VITVAROR FÖR

2.220,på köpet

NÄR DU KÖPER ETT
MARBODALKÖK .*

marbodal.se

marbodal.se

M
s
s
k
s

M

Med generösa ytor och med material som
sten, rostfritt och bistrokakel, stort rymligt
*Köp kökssnickerier för minst 6.660,- och få vitvaror för 2.220,-. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/
skafferi, takhängd hylla med plats för slevar,
Siemens/Electrolux. Erbjudandet gäller 12/1 -27/2 2017. Kan kombineras med andra erbjudanden.
kastruller Erbjudandet
och alla
behöver,
såerbjudanden.
*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux.
gällerpryttlar
12/1 -27/2 2017. du
Kan kombineras
med andra
skapar du den rätta stämningen.
Mer om årets kommande nyheter på marbodal.se

*Köp kökssnickerier för minst 6.660,- och få vitvaror för 2.220,-. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux.
Erbjudandet gäller 12/1–27/2 2017. Kan kombineras med andra erbjudanden.

Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–17, lörd. 9–15
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Snickarglädje 27

En sådan
här klockram tar
snickaren Johan Wiklöv
mellan 40 och 60 timmar
att färdigställa. ”Det är ren
avslappning för mig”,
säger han.

fint

Med
känsla för

snickeri
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Det tjusiga
verktygsskåpet,
bland annat i flambjörk,
valnöt och myrtenot,
gömmer sprejburkar
och annat smått och
gott.

Med tunn faner kan man göra
formskurna inlägg och på det
sättet göra mönster.

Just nu håller Johan Wiklöv på med ramarna till ett vitrinskåp som ska bli en fartygsmonter.

H

undarna Luna och Nemo
möter i dörren till snickaren
Johan Wiklövs verkstad i
Eckerö.
– De håller mig sällskap
när jag inte har några maskiner i gång, säger han.
Just nu håller han på att färdigställa ramarna till det som ska bli glasdörrar på en
fartygsmonter.
– Dörrarna är så enkla som möjligt för
att inte ta fokus från det som ska stå i montern, men hörnen är lite speciella med en
fogad limyta så de blir starkare. Sedan ska
det också komma till pinngångjärn av typen
man hade förr.
Johan Wiklöv har jobbat som snickare
sedan början av 1990-talet och ägnar sig åt
en hel del finsnickeri med gamla anor.
– Jag går i gång på fanérinlägg där man
kan göra mycket trevliga mönster genom att
bladvända träslagen mot varandra.

– Jag har fått ihop 8,2 kilometer list, säger han med ett skratt.
Stommen är byggd av lind för att vara så
lätt som möjligt. I övrigt består kroppen av
valnöt, björk och körsbär.
– Alla träslag har sin charm i rätt sammanhang, jag har egentligen inget favoritmaterial på det sättet.

Papperstunt trä

Rokoko och snickarglädje

Lekmän kanske förväxlar fanér med exempelvis plywoodskivor, men inom finsnickeri
menas träskivor tunna som pappersark.
Tekniken med inläggningsfanér kallas också
intarsia, där man lägger in formskurna
träbitar på en större yta så de bildar ett
mönster.
– Det är en väldigt gammal teknik som
är förenklad i dag. Jag kan inte stå med en
intarsiasåg utan gör mycket maskinellt för
att det ska bli mer effektivt. Genom att göra
mönster på större ytor kan man utnyttja en
större del av till exempel ett exotiskt träslag,
säger Johan Wiklöv.

I perioder ägnar sig Johan Wiklöv åt andra
typer av snickeri med gamla anor.
– Jag har till exempel gjort en del snickarglädje till renoveringen av ett Hilda
Hongell-hus annars ägnar jag mig mycket
åt klockramar där jag gör mönster med
stämjärn.
Profilen sågas ut med bandsåg, men
sedan ägnar han mellan 40 och 60 timmar
på att färdigställa en rikt dekorerad ram till
urtavlan.
– Det är total avslappning för mig. Andra
stickar, jag använder stämjärnet, säger Johan Wiklöv med ett leende.

Många timmars arbete kvarstår innan surfbrädan är klar. ”Jag har aldrig gjort en
tidigare, men det är kul och resultatet blir helt okej”, säger Johan Wiklöv. Stommen
till det som ska bli en surfbräda är byggd i lind för att bli så lätt som möjligt.

Den här gustavianska stolen står i
verkstaden i väntan på renovering.

”Jag har fått ihop 8,2
kilometer list. Alla träslag har sin charm i rätt
sammanhang, jag har
egentligen inget favoritmaterial på det sättet.”
På det som ska bli kroppen till en surfbräda har han gjort en list med mönster i
formskuren fanér.

Förutom möbler tillverkar Johan Wiklöv en hel del bruksföremål som honungssnurror, grytunderlägg och skärbrädor.

Men hemma hos snickaren består möblemanget av en salig blandning. Allt från
rokoko till stram modern design präglar
inredningen.
– Jag är en periodare. Ibland tycker jag
en viss tidsperiod är kul, ibland fastnar jag
för en annan. Jag har egentligen ingen stil,
om nu inte kaos räknas som en …

Svarv och snurror
Johan Wiklöv gör också bruksföremål som
honungssnurror och skärbrädor.
– Jag tycker om att svarva. När rörelsen
väl satt sig i muskelminnet kan man göra
flera föremål på rad som får samma form. På
det sättet får jag till exempel honungssnur-

rorna likadana. Jag antar att det är lite som
att dreja, och på det sättet sparar jag in lite
tid också.
Det är utmaningarna i yrket som lockar
Johan Wiköv.
– Jag får mycket inspiration via exempelvis Youtube. Alla vill ju visa upp vad de kan
i dag, i stället för att sitta ensamma i sina
verkstäder. Jag delar också gärna med mig
av mina kunskaper till andra. Det är så man
lär sig, genom att vidareutveckla tekniken
och göra den till sin egen. Jag älskar mitt
jobb.
Text: Linnea Pellas
Foto: Päivi Hyvärinen
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Walles Bygg

Allt från bilar till
köksluckor!

LACKCENTER
Fabriksgatan 4, tel. 13 560.

4 Renovering
av badrum
4 Torkning
av vattenskador
4 Fuktbesiktning av
hus och lägenheter
4 Lägenhetsrenovering och
allt inom bygg

Vi på Olles El står till tjänst med:

4 Gratis offert

• ELINSTALLATIONER
• EL OCH SERVICE
• REPARATIONER
• FÖRSÄLJNING
• ELMATERIAL
• VITVAROR
• ARMATURER

Ring Walle
certifierad kakelläggare
tel. 0400 722 622

VARD. 8–16.30, FRED. 8–15 • olles.elab@aland.net

Sedan 2015 kan hela Åland se Watson-TV via MCA

IPTV UTAN BOX!
TV i mobilen, surfplattan, datorn och tv:n. Även över 4G.

Titta på tv överallt och på allt! Titta på tv i
mobilen, surfplatta, dator och i tv på stugan, i båten
eller hemma! Kom in till oss på Ålandsvägen 46 för
en demonstration! Välkommen.
Läs mer på www.mca.ax/watson.php

mca.ax

Beställ via MCA så får du de
svenska kanalerna på köpet!*

Beställ ditt Watson-abonnemang från MCA redan nu!
*)De svenska kanalerna SVT1, SVT2, SVT Barnkanalen/SVT24 och TV4 Västerbotten ingår endast på Åland och vid abonnemang via MCA.

Ålandsvägen 46, info@mca.ax, tel. 17 122
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PERFEKTION

Vid det här laget har väl alla hört och läst att allt blir mycket godare med hemlagad buljong. Så är det ju också. Men då tycker jag också det är hög tid att ta
buljongen vidare till nya höjder, men samtidigt, ett steg tillbaka och låta buljongen verkligen stå i fokus.
Att koka buljong är en konstform, åtminstone i Japan. Där låter man buljongen sjuda i många, många timmar under ständig uppsikt. Den smakas av
kontinuerligt, och sjuder vidare till perfektion. Det man också gör är att man
skippar allt runt omkring. Man kokar en ren buljong med rena enkla smaker av
gris och nöt, utan grönsaker, örter osv. En sådan buljong passar bättre om den
ska användas till nudlar eller som soppa. Smaksätter gör man i efterhand.
För att få till den perfekta köttbuljongen används både gris- och nötkött.
Nötköttet för en djup köttsmak, grissida för fett och grisfötter för gelatin.
I det här receptet får buljongen trevligt
sällskap av en marinerad
grissida, och grissidans
bästa kompis;
den syrade kålen.
Perfektion på
en tallrik.

Buljongen
2 grisfötter sågade på
mitten, eller andra grisben.
500 g grissida
6 bitar oxsvans/ossobuco
500 gram grissida, hel
1 gul lök
6 liter vatten

Marinad
2 vitlöksklyftor
2 msk finhackad ingefära
1,5 dl japansk soja
0,5 tsk salt
2 tsk socker

300 g spetskål
1 msk rapsolja
1 dl risvinäger
1 krm salt
4 skivor grissida
2 dl av buljongen
8 msk av marinaden

Värm ugnen till 250
grader och rosta köttet
på en plåt, högst upp i
ugnen ca 30 minuter.
Skala och klyfta löken.
Lägg alltsammans i en
stor kastrull och täck
med vatten. Koka upp
och skumma av. Låt
härligheten koka i ca tre
timmar.
Ta en hålslev och lyft upp
grissidan och låt dem
svalna. Marinera dem
sedan och lägg i kylen.
Gärna över 12 timmar.
Låt resten koka vidare tills
den reducerats ca 1 liter.
Sila buljongen när den är
klar. Kom ihåg att spara
marinaden.

Text & foto: Staffan Lund
Recept från Gourmet

Värm buljongen, vispa
ner marinaden och
smaka av med salt och
eventuellt soja.
Strimla spetskålen tunt.
Fräs i olja utan att kålen
tar färg. Häll på vinägern
och låt koka in. Salta.
Skär grissidan i lagom
bitar och grilla i ugnen
på 250 grader tills de får
fin färg.
Lägg upp buljongen i
skålar, lägg ner grissidorna och toppa med kål.
Ät med sked och pinnar
en kall vinterdag. Frys in
resten av buljongen.
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MATLUST
Surdegskex naturell och basilika & oregano
Finns
i din
butik!

ÄNNU
BILLIGARE.
GRÖNSAKER
OCH FRUKTER

Brödskiva

äftskivan
r
k
r
n fö

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

Vinn 2-pack glas från Kosta Boda!
Vem har gjort serien All
about you från Kosta Boda?
Svar: ...............................................................
Namn .............................................................
Adress ............................................................
Tel ..................................................................

ÄNNU
BILLIGARE.

Lämna in kupongen till Fyndet eller
Ålandstidningen senast måndagen den
13.3 så är du med i utlottningen av
2-pack tumblerglas från Kosta Boda.

S-market Godby

Ägarens visitkort

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
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KVALITET

Husgrunder
Avloppsanläggningar
Husdränering

SERVICE

Med liten eller stor grävmaskin samt lastbil

Behöver du städhjälp?

ÅLANDS STÄDSERVICE
• FÖRETAGSSTÄDNING
• STÄDVIKARIAT
• KONTRAKTSSTÄD
• TRÄDGÅRDSSTÄD

100%

• 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!

www.axbobcat.ax

AX Konsult & Gräv Ab

När det
är dags,
– ring AX!

0457 526 7174 • christianandersson.ax@gmail.com

Trunkluckspris!

Det här finns hos oss!
®

Lämna in fälgarna senast
15.3.2017 så får du

-10%

®

på alla
sommardäck

• 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

ÖPPET ÄVEN
PÅ KVÄLLAR
– Ring och vi hjälper dig!

JS-Däck
Ickullavägen 12, Jomala

Tel. 040 729 4200 eller 0400 804 190

SPORTLOVSKUL
PÅ SJÖFARTSMUSEET
Vi har öppet alla dagar 11-16

• Gå på skattjakt • Prova vårt Rör och gör-spår
• Upptäck maskiner och teknik i utställningen
”Makalösa Maskiner”

FINSKA KÖK FÖR
ALLA SMAKER, FRÅN
STANDARD TILL DESIGN.
Fullständig service, vi är med
från måttagning till montering.
Välkommen in så hjälper vi dig
hitta köket som passar just dig!

Under sportlovsveckorna 8-9
tävling för alla barn
Teckna din favoritfisk
Vinnarens bidrag blir en del av
fiskarna i nya barnrummet ”Ruby
och Havet” som öppnar 1 april
Läs mer om tävlingen på www.sjofartsmuseum.ax

+ 358 (0)18 19930 | Hamngatan 2, 22100 Mariehamn, Åland, Finland | www.sjofartsmuseum.ax | info@sjofartsmuseum.ax |

Västra Utfarten • Tel. 22 614 • 040 7183 833 • www.sagulins.ax
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Fiber
– framtidens uppkoppling

I Sverige har fiber exploderat, i Finland är Åland ledande med utbyggnaden.
Fiber är en uppkoppling som ger mera stabilitet och en säkrare anslutning än
mobila nät och ADSL, det vill säga uppkoppling via telefonjacket.
Men vad innebär fiber i praktiken och hur går man till väga för att få det?
Vi hörde med en åländska leverantörerna.

F

iber syftar på en ny variant av att skicka signaler
än tidigare. Genom tunna
kablar under marken skapas ett
fibernät där informationen sänds
med hjälp av fiberoptik, det vill
säga ljusstrålar. Dessa strålar kan
färdas långa vägar snabbt och är
lättare att reparera om olyckan
skulle vara framme.
När man kopplar sin bostad
mot fibernätverket dras kablarna
i befintliga kabelrör och kunden
får en dosa på väggen. Denna dosa
omvandlar fiberoptiken till elektriska impulser som i sin tur kan
skickas till datorer, tv-apparater
och annan utrustning i hemmet.

Garanterad hastighet
Ted Häggblom vid IP-connect berättar att den största skillnaden
med fiber gentemot andra lösning-

ar är skillnaden i vad det klarar av.
Med fiber får man en garanterad
hastighet på internet på upp till
1.000 megabit. I praktiken innebär det att till exempel en familj
på fem kan sitta på varsin dator
och se på Netflix i full-HD samtidigt, utan att hastigheten kompromissas.
– Vi tycker att man ska hålla
det så enkelt som möjligt. Fiber är
billigare, snabbare och stabilare.
Du får kapacitet för framtiden när
allt mer och mer ansluts till internet, säger Ted Häggblom.

”Fibern är inte
beroende av avståndet och kan
därför leverera den
önskade hastigheten oberoende
av avstånd.
Samtidigt är fibern
okänslig för yttre
störningar, till
exempel åska.”

Att tänka på i byggskedet
Om man går i husbyggartankar
och vill ansluta det till fiber pekar
Ted Häggblom ut några saker att
tänka på:
– Ta reda på information i förväg, så att du vet vad du behöver

beställa av elektrikern. Installera
både antennkablar och nätverksdatakablar. Vi rekommenderar
också kabel-tv vilket inte tar ka-

pacitet från internetanslutningen,
och se till att du har ett väl tilltaget
elskåp.
Det krävs alltså inte något
speciellt för att ansluta sig till fiber, det underlättar dock med lite
eftertanke i byggskedet. Det gäller
främst att ta reda på information
om vad man behöver för sitt nuvarande och framtida bruk.

Att tänka på med befintligt hus
Ålcoms styrelseordförande Jonas
Sundborg berättar att proceduren
att dra fiber till ett redan befintligt
hushåll varierar. Via befintliga rör
drar man in den nya fiberkabeln.
Dock varierar tillvägagångssättet
beroende på hurdan byggnad man
har.
– Vid bergbundna fastigheter är
luftkabel oftast det enda realistiska alternativet. Inne i fastigheten

avslutas fibern med ett fibermodem på en central plats – oftast
där övriga kablar sprids vidare i
fastigheten.

Många fördelar
Att byta till fiber har många fördelar, säger Jonas Sundborg:
– Fibern är inte beroende av
avståndet och kan därför leverera
den önskade hastigheten oberoende av avstånd. Samtidigt är
fibern okänslig för yttre störningar,
till exempel åska. Fibern är av glas
och leder inte elektricitet. Fibern
är också framtidssäker. Den håller i många år framöver och kan
leverera många nya tjänster i
framtiden.

Alexandra Gäddnäs
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Evenemang
FEBRUARI
Fredag 17

DANSKRYSSNING Kryssning

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

Fredag 24

DANSKRYSSNING Kryssning

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

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Lördag 18

DANSKRYSSNING Kryssning

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

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

NÖJE Liz Sipper spelar på

Dinos Bar & Grill.Strandgatan
12, Mariehamn. Kl. 24.

Tisdag 21

SPORTLOV Gör ditt porträtt

på Ålands konstmuseum.
Storagatan 1, Mariehamn.
Kl. 11–15.

KULTUR Föreläsning om

byggmästaren Hilda Hongell,
Mariehamns stadsbibliotek.
Strandgatan 29, Mariehamn.
Kl. 18.30.

Onsdag 22

SPORTLOV Gör ditt porträtt

på Ålands konstmuseum.
Storagatan 1, Mariehamn.
Kl. 11–15.

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Torsdag 23

SPORTLOV Gör ditt porträtt

på Ålands konstmuseum.
Storagatan 1, Mariehamn.
Kl. 11–15.

Lördag 25

DANSKRYSSNING Kryssning

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

KULTUR Sagostund på
lettiska på Mariehamns
stadsbibliotek. Strandgatan
29, Mariehamn. Kl. 14–16.
NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Söndag 26

MUSIK Psalmcafé i Jomala

församlingshem. Godbyvägen
445, Jomala. Kl. 18.

Tisdag 28

KULTUR Sagostund på

finska på Mariehamns
stadsbibliotek. Strandgatan
29, Mariehamn. Kl. 18–19.

MARS
Onsdag 1

TEATER Pjäsen ”Sankt Göran,
prinsessan och draken”
i St Görans kyrka. Östra
Esplanadgatan, Mariehamn.
Kl. 19.

Torsdag 2

MUSEUM Lunchguidning på

Ålands konstmuseum, om
utekonstverket Upplysningen.
Storagatan 1, Mariehamn.
Kl. 12–12.30.

MUSEUM Lunchguidning

på Ålands kulturhistoriska
museum, om sjöfartens
betydelse under den
svenska tiden. Storagatan 1,
Mariehamn.
Kl. 12–12.30.
MUSIK Jazz i Oliven

restaurang, Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 19.
NÖJE Sinne Eeg uppträder

på Alandica.Strandgatan 33,
Mariehamn.
Kl. 19.

Fredag 3

TEATER Pjäsen ”Sankt Göran,

prinsessan och draken”
i St Görans kyrka. Östra
Esplanadgatan, Mariehamn.
Kl. 19.
DANSKRYSSNING Kryssning

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

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Lördag 4

TEATER Pjäsen ”Sankt Göran,
prinsessan och draken”
i St Görans kyrka. Östra
Esplanadgatan, Mariehamn.
Kl. 16 och 19.

Ny pjäs om Sankt Göran när kyrkan fyller 90 år

DANSKRYSSNING Kryssning

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

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Klubb 30 med Dj Simolin i
festvåningen. En nattklubb för
alla födda 1987 och tidigare.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Söndag 5

TEATER Pjäsen ”Sankt Göran,
prinsessan och draken”
i St Görans kyrka. Östra
Esplanadgatan, Mariehamn.
Kl. 16.

Tisdag 7

TEATER Åbo svenska teater
spelar “Den sista cigarren”.
Skolan, Kökar. Kl. 19.

Onsdag 8

TEATER Åbo svenska teater

spelar “Den sista cigarren”
på Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn.
Kl. 19.

Torsdag 9

MUSEUM Lunchguidning

på Ålands kulturhistoriska
museum, om det
arkeologiska pusslet.
Storagatan 1, Mariehamn.Kl.
12–12.30.
TEATER Åbo svenska teater
spelar “Den sista cigarren”
på Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn. Kl. 19.
MUSIK Jazz med Vladimir
Shafranov och Kjell Dahl i
Oliven restaurang & bar i
hotell Arkipelag. Strandgatan
35, Mariehamn.
Kl. 19.

Fredag 10

DANSKRYSSNING Kryssning

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

NÖJE Show med gruppen

Afro-Dite på Alandica.
Strandgatan 33, Mariehamn.
Kl. 20.

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Foto: Daniel Eriksson

”Sankt Göran, prinsessan
och draken” är en specialskriven pjäs inför S:t Görans
kyrkas 90-årsjubileum.
Premiären är den 1 mars.
I år fyller S:t Görans kyrka i Mariehamn
90 år. Kyrkan, som är ritad av arkitekten
Lars Sonck, invigdes den 11 december
2017.
Inför jubileet har manusförfattaren och
regissören Robert Liewendahl skrivit en
pjäs om helgonet Sankt Göran. Premiären
är den 1 mars i kyrkan.
I pjäsen får vi se den unga Göran

spelad av Amos Hagman och den äldre
Göran, spelad av Anton Göthlin. Linn
Styrström spelar prinsessan Sabra som
kanske måste offras till fienden. Totalt
medverkar 17 personer i pjäsen.
Inför arbetet med manuset har Robert
Liewendahl fått djupdyka i olika källor.
Han blandar historiska fakta med legender om helgonet.
Man tror att Sankt Göran föddes år
275 efter Kristus, och att han dog år 303.
Hundratals kyrkor är helgade åt honom.
Den nu aktuella pjäsen spelas fyra
gånger, och biljetter kan hämtas gratis
från Ålandsbankens city-kontor.
Sandra Widing

Fartfylld motownshow på Alandica
Genuin soul och klassiska
motownhits bjuds det på när
Blossom Tainton, Gladys del
Pilar och Jessica Folcker
gästar Alandica den 10
mars.
Det blir glitter och det blir glamour när
den fartfyllda showen ”The Music of
Motown featuring Afro-Dite” kommer till
Mariehamn.
Showen har visats på Berns i Stockholm, och drar nu ut på Sverigeturné till
35 städer – och till Åland.
Förutom Blossom Tainton, Gladys del
Pilar och Jessica Folcker står en rad andra artister på scenen.
– Showen är en resa genom soulmusikens historia som blir en riktig energikick, säger Gladys del Pilar.
De bjuder på ett 50-tal låtar från

Foto: Pressbild
1960-talet och framåt från en rad artister, som till exempel Ray Charles, Little
Stevie Wonder, Jackson Five, Thelma
Houston, Smokey Robinson och Lionel
Richie.

Sandra Widing

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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Golv

VÄLKOMMEN TILL MATTSSONS!

i olika färger och former!

Laminat
från

4 89

14,90/m

2

Lagervara.
6 olika sorter på lager.

00
€

Spikpistol PFN3490
Kraftfull, slitstark och mycket välbalanserad professionell tryckluftsdriven spikpistol för stomspikning.

5 1 900

Vinylgolv

7 1 9 00

€

Spikpistol PCN90
Kraftfull professionell, tryckluftsdriven
spikpistol för rundbandad spik med
funktioner som ger maximal prestanda, användarvänlighet och säkerhet

€

i olika utföranden
från

39,-/m

2

Beställningsvara.

Parkettvig

Spikpistol PCN45
Kraftfull och kompakt professionell,
pneumatisk spikpistol för rundbandad pappspik.

it, 3-sta

Ek Nordic v

38,-/m

2

Lagervara.

Dalkarbyv, Mariehamn Tel: 21 022,
fax: 23 733. Vard 8–17, lörd. 9–13

589

8 8 9 00
€

Dyckertpistol BN50
Professionell batteridriven dyckertpistol för finsnickeri. Kraftfull. BN50 är
nästan helt underhållsfri och tystgående. Lämpar sig för fästning av
listverk, skivmaterial, golvläggning
samt panelbeklädnad. Mer än 500
avfyrningar per laddning.
Levereras med 2st 2,0Ah batterin
och snabbladdare.

00

€

peugeot.fi

N YA P E U G E OT E X P E R T
D I T T L I V S B Ä S TA P A K E T B I L
Rapid Nardi Extreme 10 liter
Kraftfull kompressor för industriell användning. Stark motor med dubbla
cylindrar placerade i V-form ger
maximal effekt och låga vibrationer.

8 8 9 00
€

7 2 9 00

€

Köregenskaper i bra personbilsklass, den minsta
förbrukningen och de lägsta utsläppen i klassen,
i kombination med utrustning på toppnivå och
mångapraktiska lösningar, för nya Peugeot Expert
rakt upp i toppstriden i sin storleksklass
– och till ett pris som tål all konkurrens.
Peugeot Expert fr. 26.792,39 €, varav bilskatt 2.092,39 € inkl. leveranskonstnader 600 €.
CO2-utsläpp 144 g/km, snittförbrukning 5,5 l/100 km.

NYA PEUGEOT EXPERT

BU

D

BRA OCH SNABB FINANSIERING ORDNAS!

OM

PS. Hinner du
inte in förrän vi
stänger? Ring oss
så löser vi det!

Rapid Nardi Extreme 25 liter
Industriell kompressor med extremt
hög prestanda med sin dubbel-cylindriga motor i V-form. Luftburna hjul
som ger ökad mobilitet och stabilitet
på arbetsplatsen. Den idealiska
kompressorn för stomspikning och
konstruktionsarbeten.

Dyckertpistol BN64
Professionell batteridriven dyckertpistol för panelbeklädnad och
finsnickeri. Kraftfull. BN64 är nästan
helt underhållsfri och tystgående.
BN64 har ett 20° vinklat magasin för
optimal åtkomst i trånga utrymmen.
Lämpar sig för att sätta lister, panel,
foder, skivmaterial och golvbeläggning. Mer än 500 avfyrningar per
laddning.
Levereras med 2st 2,0Ah batterin
och snabbladdare.

www.hawe-bil.com
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00 Bilförsäljning: Sven tel. 329 920, Conny tel. 329 922
Reservdelar: Michael tel. 329 921, Miika tel. 329 923 Verkstadsbokning: tel. 329 935

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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EAB portar
Vi säljer och monterar måttbeställda
varmförzinkade EAB vikportar, slagdörrar,
gångdörrar och även entrépartier i stål.

Evenemang
Lördag 11
DANSKRYSSNING Kryssning

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

OPERA Föreställning från MET

på Bio Savoy, La Traviata
av Verdi. Nygatan 14,
Mariehamn. Kl 20.

MUSIK Whatclub spelar
på Ålands kulturhistoriska
museum. Storagatan 1,
Mariehamn.
Kl. 14–15.45.
KULTUR Bilderboksskaparna

Ann-Christin Waller och
Anni Wikberg berättar på
Mariehamns stadsbibliotek.
Strandgatan 29, Mariehamn.
Kl. 14.

För närmare information kontakta oss!

Vestansunda • tel. 32 449 • fax 32 717 • Kjell 0400 529 882
www.mattssonssvets.ax

Välj en isolering du verkligen kan lita på:

– den ekologiska isoleringen!
Träfiberisolering

• tillverkat av returpapper • kliar inte
och är ej skadligt för människor

Blandas med luft och
sprutas torr på plats
• är fri från skarvar och läckor • ingen
standardstorlek nödvändig

Innehåller borsalter

TEATER Pjäsen Turister spelas
på Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn.
Kl. 19.
NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Schlagerfest After Mello i
lobbybaren med Dj Fredde.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Onsdag 15

FILM Filmfestivalen Vera i
Bio Savoy. Brett utbud av
kort- och dokumentärfilmer.
Nygatan 14, Mariehamn.
TEATER Pjäsen Turister spelas
på Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn. Kl. 19.

Torsdag 16

MUSEUM Lunchguidning

Söndag 12
KULTUR Sofie Livebrabrant
uppträder på Mariehamns
stadsbibliotek. Strandgatan
29, Mariehamn. Kl. 18.30.
TEATER Pjäsen Turister spelas

på Alandica.Strandgatan 33,
Mariehamn. Kl. 19.

på Ålands kulturhistoriska
museum, om utställningar
och arbetet bakom
kulisserna. Storagatan 1,
Mariehamn. Kl. 12–12.30.
FILM Filmfestivalen Vera i
Bio Savoy. Brett utbud av
kort- och dokumentärfilmer.
Nygatan 14, Mariehamn.

Sevärt
Galleri NIPÅ

Ålands Emigrantinstitut

Tom 6 april – ”Gränslös.gif”, en rörlig
utställning om gränser och gränslöshet.

Utställning om personliga
emigrantupplevelser i Amerika. Även
databassökning.

Köpmansgatan 4, Mariehamn
Måndag–fredag kl. 13–16.

Ehns

Styrmansgatan 1, Mariehamn
Måndag– lördag.

Tavlor av Juha Pykäläinen.

Föglö bibliotek

Degerby
Måndag kl 10–13 och 16.30–20, onsdag kl. 16.30–
20, torsdag kl. 10–13.

Tom 31 mars – ”Mellan fantasi och
verklighet”, akrylmålningar av Annica
Lindqvist.

Norra Esplanadgatan 5, Mariehamn
Vardagar kl. 12–16

Sjökvarteret

Östra Hamnen, Mariehamn
Öppet året om.

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

Telemuseet i telefonkiosken
Vargata, Vårdö
Öppet alla dagar, dygnet runt.

Teleinformation på svenska, finska och
engelska.

• stoppar effektivt röta och mögel

Andas
• fuktspärr ej nödvändig
• harmoniserar med fuktighet
och lufttemperatur

Skyddar mot brand
• vid upphettning avlöses borsalternas
naturliga fukt och dämpar därmed
hettan

ytt hus,
nerar ett nng eller
la
p
u
d
r
ä
N
g renoveri
en grundli solering är valet av
si
g
g
tigaste
en tillä
tt av de vik
e
g
n
ri
le
o
is
besluten.

Har mycket bra akustiska
egenskaper.
Den bästa lösfyllnadsisoleringen
som spar energi.

Mattssons
Isolering Ab
• snabb & effektiv isolering •

Benny 0457 078 1185

Mariehamns stadsbibliotek.
Strandgatan 29, Mariehamn
Måndag–torsdag 10–20, fredag 10–18,
lördag 10–16, söndag 12–16.

Tom 23 februari – Fotografier från
jordenrunt-resor av Rikard Andersson.

Galleriet

Torggatan 15, Mariehamn
Måndag–fredag 11.–17.30
Lördag 10–14.

Tom 28 februari – ”No Body”, verk av Minna
Palmqvist.

Galleri Skarpans

Skarpansvägen 27, Mariehamn
Tisdag–fredag kl. 11–17.
Lördag kl. 11–14.

Tom 4 mars – ”Imginary Day”,
tavlor av Andreas Dienert.

Ålands kulturhistoriska
museum & Ålands
konstmuseum

Storagatan 1, Mariehamn
Tisdag–söndag kl 11-17, torsdagar till kl 20.

Nyöppnades i augusti, nya basutställningar
på båda museerna.
Tom 12 mars – specialutställningen ”Vem är
hen?”, om språk och identitet.
Tom 12 mars – visas tavlan Konvalescenten
av Helene Schjerfbeck.

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.
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VÅRFRÄSCH INREDNING!

21
SHOW Jazztrion Plop på

Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn. Kl. 19.

NÖJE Dj spelar i nattklubben

på Hotell Arkipelag.
Strandgatan 35, Mariehamn.
Kl. 22.

Fredag 17

FILM Filmfestivalen Vera i

Bio Savoy. Brett utbud av
kort- och dokumentärfilmer.
Nygatan 14, Mariehamn.
DANSKRYSSNING Kryssning

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

MÄSSA Ålandsmässan på

Alandica. Det åländska
näringslivet visar upp sig.
Strandgatan 33, Mariehamn.
Kl. 13–20.

TEATER Pjäsen Turister spelas

på Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn. Kl. 19.

50

Ljuskopp

10 cm,
flera färger

€ /s t

4

SHOW Sånggruppen FORK

ger showen Revolution på
Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn.
Kl. 19.

50

NÖJE Non-stopdans i

Lördag 18

DANSKRYSSNING Kryssning

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

FILM Filmfestivalen Vera i
Bio Savoy. Brett utbud av
kort- och dokumentärfilmer.
Nygatan 14, Mariehamn.
MÄSSA Ålandsmässan på

Alandica. Det åländska
näringslivet visar upp sig.
Strandgatan 33, Mariehamn.
Kl. 10–16.

festvåningen till dansbanden
Chapelle och Conny Henrix.
Dj spelar i nattklubben på
Hotell Arkipelag. Strandgatan
35, Mariehamn.
Kl. 22.

Söndag 19

Löpare

40x140 cm

13 90

Pläd 130x150 cm, finns i flera färger

FILM Filmfestivalen Vera i
Bio Savoy. Brett utbud av
kort- och dokumentärfilmer.
Nygatan 14, Mariehamn.
TEATER Pjäsen Turister spelas
på Alandica. Strandgatan 33,
Mariehamn. Kl. 19.

2 3 90

€ / 2- p a c k

Gardin m. dolda hällor, 140x240 cm

LJUSLYKTA

2 6 90

€/2-pac

k

Gardin m. öljetter, 130x240 cm

Andreas Dinerts utställning ”Imginary Day” kan beskådas på Galleri Skarpans

Foto: Daniel Eriksson

1 490
2 50

2 490

€ / 2- p a c k

€ /s t

€ /s t

Gardin m. öljetter, 140x240 cm

1 0 90

€ /s t

Åländske Jesper Fogelholm, svenskarna Fredrik Öst, Magnus Berg, Erik Kockum och åländska Minna Öberg, är några
av deltagarna på Nipås utställning gränslös.gif – om gränser och gränslöshet. 
Foto: Daniel Eriksson

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

Tom 5 mars – Makalösa Maskiner, en
spännande utställning om fartygsmaskiner
och teknik.

Bordstablett 30x45 cm, flera färger

Löpare 35x110 cm

D

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

Styrmansgatan 1, Mariehamn
Måndag–fredag kl. 9–17

BU

Ålandstrafikens väntsal

Hamngatan 2, Mariehamn
Alla dagar kl. 11–16

OM

Ålands Sjöfartsmuseum

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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Kvinnofridslinjen
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

Gör ett smart val och
flytta in i nytt hus i sommar!
Ett inflyttningsfärdigt Älsbyhus är alltid ett smart val. Du får
ett trivsamt och högklassigt hem till passande pris. Toppmoderna
tillverkningsmetoder garanterar ett tillförlitligt slutresultat.
Uppfyll din dröm med hjälp av 14 moderna husmodeller,
150 tilläggsalternativ och ett fast pris.

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

Mer information från din egen Älvsbyhusförsäljare:
Susanna Olsson, tfn 0400 515 831
Beställ vår nya kostnadsfria katalog alvsbytalo.fi

Ett hem fullt av liv – alvsbytalo.fi

i samarbete

Nyhet
hos oss!
S:T ERIKS
marksten
och betongprodukter

Litet eller stort – vi får det gjort!

Skogshyddsvägen 8, tel. 22 811, info@schakten.ax

connecthotels.se
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Välj hur du vill betala!
Dela upp din betalning i 2, 4 eller 6 månader.

Räntefritt!

För 2 och 4 månader är avbetalningarna helt kostnadsfria!

För 6 månaders avbetalning tillkommer en fakturaavgift på totalt 30 euro. För längre finansiering, kontakta oss så berättar vi mera!

LÄCKÖ
Kontinentalmadrass inkl.
gavel, bäddmadrass och ben

ROSENHILL
Kontinentalmadrass
inkl. huvudgavel och ben.

999,-

Paketpris 160x200!

599,Ord. pris 845,-

l
Upp til

-50%

SE

Ord. pris 1.665,-

ET!

S
PRI

ROSENHILL Kontinentalmadrass
Finns som 160/180x200 cm även 140/120x200 cm
inkl huvudgavel H 130 cm, bäddmadrass samt
metallben. Tyg Rocco ljusgrå. 180x200 666,-

SE

ET!

S
PRI

LÄCKÖ Kontinentalmadrass
180/160x200 och 140/120x200. Inkl huvudgavel H 130 cm,
bäddmadrass samt metallben. Tyg Wester grå. Exklusiv kontinentalsäng
inkl huvudgavel med god finish, 5 st zoner, vaddsvept bäddmadrass.

på allt i REA-avdelningen.
Passa på att fynda nu!
(rabatten räknas på ordinarie pris)

NYÄNG
Kontinentalsäng inkl. huvudgavel,
bäddmadrass och ben

1.450,Ord. pris 2.045,-

15%

SE

ET!

S
PRI

NYÄNG Kontinentalsäng 160/180x200 cm
inkl. bäddmadrass, ben och huvudgavel.

rabatt på Liberty
byggbar serie

LIBERTY Hörnsoffa L 302, B 271 cm. Tyg Delight beige. Byggbar.

330,-

Emma soffbord L 130,B70 Massiv oljad ek
Solo fåtölj

390,-

10 års garanti
på sitsar och stomme.

1.649,-

Ord. pris 1.940,-

FIRENZE 3,5-sits soffa
B 233, D 90, H 80 cm. Tyg Fiona grå.

TRENTON Hörnsoffa med öppet
avslut B 286, D 195 cm.
Tyg Belmond salt & peppar.
890,-

335,Ord. pris 450,VINTAGE Fåtölj
B 83, D 90, H 101 cm.
Tyg Madagaskar
mörkbrun.

EM ÅLAND
SPENCER 3-sits soffa
L 227, B 97, H 90 cm. Tyg Golf beige.

1.110,-

Ord. pris 1.555,-

Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–15
www.em.com

1.110,-

Ord. pris 1.450,-

Värmande eldstäder

Kök att trivas i

www.contura.se

r
Fina tide
för mys!

Se:
www.hfc
kampanj.ax/
er
för mer in /
fo

SPARA
upp till

525€!
.m.
Gäller t.o 7
1
0
.2
.3
12

Modern uppvärmningsteknik innebär att det bildas ett litet undertryck i bostaden. Därför måste din eldstad uppfylla höga
krav på täthet. Satsa därför på kvalitet och välj en eldstad som
är täthetskontrollerad och som tar all förbränningsluft utifrån.
När du väljer en insats från Contura får du just en sådan eldstad.

Noblessa har kök för alla smaker och plånböcker. Specialkomponerade kvalitetskök som erbjuder största möjliga flexibilitet och valfrihet. Noblessa skapar ditt drömkök helt efter dina
unika mått, önskemål och behov. Vi är både mästare på att trolla med små ytor, hitta moderna
lösningar för traditionella kök och skapa öppna lösningar som integreras med nästa rum.

Fritidshus från HFC.AX

FRÅN
HUSPAKET
N
TILL NYCKEL
I HAND
Vi skräddarsyr modellerna efter era behov. Ni kan även komma med egna ritningar på erat drömhus eller stuga. Sök inspiration på nätet och visa oss er smak,
så hjälper vi er till en offert. Från paket till nyckel i hand!

Kontakta Din återförsäljare för mer information!

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

