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Att packa väskan full med godsaker
I början på augusti är det en viktig process
som börjar hos sommarålänningar av alla olika
slag. Turister, bortaålänningar och studenter
måste alla tänka på samma sak: vad för åländska delikatesser måste man fylla kappsäcken
med?
Efter en snabb rundfrågning bland mina
sommarkollegor inser jag att vi alla har ganska
liknande åsikter, man behöver: havtornsmarmelad, ÅCA-ost, Grannas äppeljuice, Peders
munkcider, åländsk öl och rågbröd så att man
står sig tills man kommer hem igen.
Jag kommer själv att ta tåget ner till Skåne, en
resa som brukar ta en hel dag. Jag grämer mig
därför ofta att jag inte kan ta med mig ÅCA-ost
eller Dahlmans wienerkorv och funderar om
det i sig gör det värt att flytta till Stockholm, att
man med en kylväska kan exportera Ålands finest. Det bästa av allt vore ju att kunna få med
sig Rökka-korv med bröd, men tyvärr kan man
inte få allt här i livet.
En hel del produkter lyckas jag ändå släpa
med mig ner till Skåne. Ett stående skämt
bland våra bekanta i Lund är att det står Åland
på väldigt många saker i vårt hem. Jag måste
erkänna att många tror att vi ålänningar är
ganska okreativa – majoriteten av åländska
produkter i vårt hem antingen heter något med
Åland i namnet eller har ordet tryckt i väldigt
stora bokstäver på etiketten.

Det blir kanske inte bättre av att min sambo
har storshoppat gamla små vimplar på Tradera, en hänger på toadörren och stoltserar
med ”Mariehamn” och den andra hänger på
sovrumsdörren och säger såklart ”Åland”. För
balansens skull har jag nu tvingat sambon
att hålla utkik efter en som säger ”Saltvik” också, min hembygd måste ju även
den synas i hemmet.
Oavsett så är det dags att börja
shoppa resväskan full och besöka
marknaden en sista gång för att
ladda upp med nödvändigheter inför
ytterligare ett halvår nere i söder. Jag
rekommenderar alla att göra samma
sak, det finns inget finare sätt att
avsluta en sommar på Åland än att
bevara den i skafferiet tills det är
dags igen!
Alexandra Gäddnäs

Tre saker jag tar
med mig i resväskan
Het äppelsalsa
Peders aplagårds heta
äppelsalsa är en av de
första sakerna som åker ner
i resväskan. Den går att använda till allt,
bland ut med gräddfil så har du en utmärkt dipp,
marinera allt från portobello till revbensspjäll för att
få en härligt syrligt het finish. Lagret brukar behöva
fyllas på två till tre gånger per termin.

Lasses chili-pepparsås
Denna är väldigt dryg, så det brukar räcka
med en ny burk vartannat år. Många av mina
grannar har redan paxat burken när den
blir tom, etiketten har charmat
de flesta. Passar utmärkt
till pulled pork eller
kryddsmör.

Havtornspulver

”Det bästa av allt vore
ju att kunna få med sig
Rökka-korv med bröd, men
tyvärr kan man inte få
allt här i livet.”

Världens bästa ingrediens för att skryta lite
i köket med. Det funkar i marinad, i glass, i
vispgrädde, i teet, som dekoration. En mycket
uppskattad present är
att mortla lite flingsalt
med pulvret och hälla
upp i en liten glasburk.
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FÄRSK, RÖKT OCH GRAVAD FISK
Rökta räkor, skaldjur, sill och mycket mer!

Är du på resande fot?
Oavsett om du flyger söderut eller tågluffar inrikes är det
viktigt att du är försäkrad, vår reseförsäkring skyddar
både dig och ditt bagage.
Om olyckan är framme under din resa kan du ringa vår
Skadejour, som dygnet runt hjälper dig på svenska.
Läs mer på:
op.fi/privatkunder/reseforsakring

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

starta hösten starkt!

Försäkringen beviljas av Försäkringsaktiebolaget Europeiska. Andelsbankerna
fungerar som ombud för Försäkringsaktiebolaget Europeiska.

”Styrka! Både fysisk och mental.”
– MedleM på TräningsverkeT

oppethus
lördag 31 augusti kl 10 –16
TID

TESTA-PÅ KLASSER*

10.15

TONE – Ulrika

10.30

ACT – Emelie L

11.00

BODYCOMBAT – Malin + Sara

11.15

Cycling – Erica

11.45

BODYPUMP – Sarah

12.30

SH’BAM – Malin

13.00

SPRINT – Emelie W

13.15

DancePaso – Linnea

14.00

CXWORX – Sarah

14.15

GRIT Strength – Linus

14.45

Yoga60 – Kim

* alla klasser 30 minuter förutom Yoga

Bli medlem och vi Bjuder
på septemBer månad gratis
plus en gåva!*
Och du ... hos oss ingår alltid medlemsvård,
i ditt medlemskap för vi vill att det
ska gå bra för dig!

Allt under
samma tak
– gym, personlig
pträning och grup
lt
träning med al l
s til
från hardcore fy det
ch
mysig yoga. O ju
kostar inte mer
mer du tränar!

*Kan ej kombineras
med andra erbjudanden,
gäller ej silver- och
rehabkort.

Handelslänken 1 | 22150 Jomala | www.traningsverket.fi
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Takskjutportar • Snabbrullportar • Dukvikportar • Lastbryggor
Vädertätningar • Lasthus • Skjutdörrar • Karuselldörrar
– I NÄSTAN VILKA MÅTT SOM HELST –

PROJEKTERING – FÖRSÄLJNING – MONTAGE – SERVICE OCH UNDERHÅLL
Vi har 40 års erfarenhet av försäljning och service av takskjutportar
– över 4.000 sålda portar på Åland

Dan Andersson har hand om
måttagning, montering och service.
Tel. 040 513 6241 • dan@holmbergs.ax

SERVICE FÖR DIG

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

TM

Mån–Fre 11–18
Lör–Sön 11–17

TM

TM

TM

TM

TM

Söndagsöppet 1.6–30.8.

Varmt välkomna att besöka Taffels fabriksbutik!
Till salu finns snacks, lakrits, choklad och kex från vårt breda sortiment.
Taffel Factory Shop, Sundsvägen 420, 22410 Godby

www.taffel.fi

Tel. 020 791 8711

taffel.factoryshop@orkla.fi
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PRIDEFLAGGAN
I TOPP
Prideflaggan, de glada uttrycksfulla färgerna som stolt
representerar alla människors lika värde. Den har Aada
Körkkö med sig på en intervju om ungdomen och Åland Pride.
– Det kommer alltid finnas människor av olika slag,
det gäller att hitta gemenskap, säger hon.
18-åriga Aada Körkkö är en åländsk ungdom som vill
sprida jämställdhet över hela världen. Hon deltar aktivt i
Pride-paraden och delar även mycket av hennes jämställdhetsrelaterade konst på sociala medier.
Vad är Pride för dig?
– Pride för mig är att uppmärksamma allas rättigheter. All
glädje och färg som vi kopplar till Pride här, har även en
mörk sida. Det finns fortfarande länder där Pride är olagligt och kan straffas med döden. Pride står för att alla bör
lyftas, inte tryckas ner för hur de är, därför gör Pride mig
glad och får mig att känna mig trygg.
Hur vill du att framtiden ska se ut när det kommer till
Pride?
– Jag vill att det i hela världen skall vara okej att vara sig
själv. Det ska inte behöva vara onödigt eller konstigt. Jag
önskar att alla länder ska acceptera att det alltid kommer
att finnas människor av olika sorter. Drömmen skulle vara
att människorna inte skulle delas in i kategorier utan att vi
i stället skulle ha en gemenskap.
Är du taggad inför Pride-paraden?
– Ja! Det är alltid superkul att gå ut och fira med både
vänner och främlingar. Man får klä upp sig i vilket tema
man vill och ha massor med färger. Det är kul att känna
att man gör något bra för andra och sin egen skull.
Vad kan andra göra för att bli mer involverade i Pride?
– Man kan skola sig. Bara för att man inte är bekant med
Pride betyder det inte att man inte behöver veta något om
det. Jag tycker det handlar om att bekräfta att alla är olika,
det är bra att ha ett öppet sinne.
Varför tycker du att det är viktigt med Pride?
– Pride står för att alla är lika betydelsefulla. Det finns fortfarande ställen där alla inte får känna sig värdefulla och
Pride är en rörelse som försöker motverka orättvisan.
Pride på Åland är riktigt bra, det har alltid funnits där
för mig och så länge jag vet att det finns ställen där ute där
alla inte får vara dem de är, tänker jag kämpa.
Hur kan man sprida ordet?
– Sociala medier är ett superbra sätt. Ordet går snabbt och
över hela världen. Via internet kan du också välja vilken
tolkning och grad av spridning du vill göra. Konst, litteratur eller en vanlig konversation är också ett sätt att engagera dig. Viktigast är att du inte skall vara rädd för att säga
vad du tycker.
Du har lagt upp en del Priderelaterade inlägg på
dina sociala medier, vill du berätta lite
om det?
– Jag håller på mycket med
konst och skapar

mycket Priderelaterat
genom mina projekt. Jag
har bara gjort det jag känt
för utan en egentlig baktanke. Det har bara blivit en del
Pridekoncept. Jag delar oftast
mina bilder på min konstinstagram
för att jag tycker det är kul att dela
med mig.
Vad är det roligaste med Pride?
– Paraden är väldigt rolig, man får klä upp
sig hur man vill i massor av färger. Gemenskapen är otrolig och man ser massor av
glada människor dansa och fira.
Om du kunde säga något till alla läsare, vad
skulle du säga?
– Till dig som känner dig vilsen vill jag säga att du aldrig
är ensam, det kommer alltid att finnas människor som
dig. Vi alla är så olika att vi till slut blir lika. Till er som
inte är så intresserade av Pride vill jag säga att ni inte ska
vara rädda för att ha ett öppet sinne.
Text: Olivia Kemetter
Foto: Alice Åkerblom

”Pride på Åland är riktigt bra,
det har alltid funnits där för
mig och så länge jag vet att det
finns ställen där ute där alla
inte får vara dem de är, tänker
jag kämpa.”

Aada Körkkö drömmer
om en värld där alla har
lika värde. Hon deltar
aktivt i Pride-paraden
och delar även
mycket av hennes
jämställdhetsrelaterade konst på
sociala medier.
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Bussar

Båtresor

Biljetter

Hotell

Guider

Måltider

Gratis WiFi

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

18,21,50
29,50

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

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

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

KOMPOSIT:
5 kg
10 kg

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

Läs om vårt
fantastiska erbjudande till

Skräddarsydda
gruppresor

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

24,33,-

Gröna Lund
med extra förmånligt pris
för grupper.
Vikinglinebuss.ax/
studiebesok-klassresor

Vi kör dit du vill åka. Korta transfers på Åland,
Sverige över dagen eller längre resor ut i Europa.

Vi säljer även gas vid vår båtmack
St1 Småbåtsvarvet i Östernäs.
Erbjudandet gäller 1.6–31.8.

Läs mer och boka på
Vikinglinebuss.ax.
Storagatan 3, tel. 26311

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

www.rundbergs.com

ASTRA
från

20 974 €
inkl. bilskatt 2364 €

MOKKA X
från

23 115 €
inkl. bilskatt 5 052,26 €

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

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –
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Sustainable
clothing
Modevärldens nya ledord

För en gångs skull kan trendkänslighet leda till något gott ur
miljöns perspektiv. Hållbart mode är hetare än någonsin och
olika klädmärken, på alla prisnivåer, slåss med varandra för
att skapa de bästa alternativet.

Jacka från Houdini
Tidlösa funktionskläder som
håller är något att satsa på i
höst. Här är en vindjacka som
finns i tre olika färger, perfekt för
sensommaräventyr.

Ett exempel av lite dyrare klass är modehuset Prada, som har satsat stenhårt på att all nylon
man använder i sina produkter ska vara återanvänd till 2021. Projektet ”Re-Nylon” inleddes i Arizona,
USA, där man testat att återvinna gamla heltäckningsmattor och skapat väskor och plånböcker.
Ett aningen billigare märke som jobbar på liknande sätt är Adidas, som satsar på att lansera en sko av enbart havsplast till 2021.
En aspekt som är värd att komma ihåg är att så kallad ”greenwashing” är extremt
vanligt inom modeindustrin – att marknadsföra produkter som ”eko” eller ”hållbara”
eftersom det säljer mera. Utgå från att slit-och-släng konsumtion aldrig kan vara
hållbart, utan shoppa second hand och komplettera vid behov med hållbara,
långsiktiga inköp.
Alexandra Gäddnäs

Foto: Pressbild

Adidas Nite Jogger
I väntan på skor av havsplast har
Adidas lanserat ett par reflexskor.
Joggingskorna är fullspäckade
med reflexdetaljer och har en
övergripande retrostil.
Foto: Pressbild

Guldviva-smycke
En blåmussla formad som ett hjärta
från den åländska butiken Guldviva
är tillverkad i återvunnet silver. Lokalt,
hållbart och väldigt vackert.
Foto: Guldviva

RE-Kånken
Den klassiska ryggsäcken från
Fjällräven, men gjord av återvunna
plastflaskor. Finns tillgänglig i många
olika färger och är ett fint alternativ om
den gamla ryggsäcken gått sönder.
Foto: Pressbild
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En säker
hamn genom
alla tider
Sjöfartshistoriskt viktigt och fantastiskt vackert. Det är hamnen
Rödhamn, strax söder om Lemland. Rödhamn skyddas av fyra
öar och sommartid finns både gästhamn och kafé.
Text och foto: Alexandra Gäddnäs
Christian Kull, Anette Gustafsson, Elin Gustafsson och Eva Gustafsson håller ställningarna på Rödhamn under
somrarna.

Ut mot havet vätter Rödhamns museum där man kan läsa om radiofyren, fornlämningar och krigstider i det åländska
skärgårdsbandet.

– Rödhamn har alltid varit en samlingspunkt, man stannade här och väntade på
lämplig vind när man skulle ta sig över havet, berättar Kristian Öberg.
Rödhamn hänvisar till den skyddade
hamnen mellan fyra stycken öar söder om
Lemland. Sedan medeltiden finns det bevis
på att sjöfarare uppehållit sig på öarna och
sökt skydd från dåligt väder och övernattning i hamnen.
Det stora kronofaret gick precis utanför
Rödhamn vilket innebar att kungliga leveranser mellan Sverige och Finland regelbundet stannade till vid hamnen.
Det finns en hel del rester som visar på
denna aktivitet. Bland annat har man hittat
grunden av ett gammalt sjöfartskapell, resterna av en populär sjökrog och en gammal

husmanskost, vin och måltidsdryck. 1865
tappade den dock rätten att servera sprit,
1915 rätten att servera öl.
– I praktiken upphörde krogen vid förbudstiden, man kan ju säga att det var början på turismen på Rödhamn, säger Kristian
Öberg med ett skratt.
1930 gick den siste krögaren, Herman Ekholm, genom isen på väg ut till Rödhamn,
enligt museibyråns arkeologiska sektor.
1937 byggdes en teknologiskt avancerad
radiofyr på ön, men redan 1970 hade tekniken rusat fram och radiofyren blev onödig.
Radiohuset finns dock kvar och fungerar
som ett museum.
– Stationen lades ner nyåret mellan 1970
och 1971. Då hade tre familjer bott här. Det
var ett speciellt liv och leverne. Personalen

radiofyr.
Sjökrogen vid Rödhamn var aktiv mellan
mitten av 1700-talet och början av 1900talet. Den var bevisligen populär då den
under perioder var en av de högst taxerade
krogverksamheterna på Åland. Det uttryckliga målet var att förse de sjöfarande med

var ofta långvarig, till exempel jobbade Wollmar och Elin Karlsson på radiostationen
under hela dess verksamhetstid, säger Kristian Öberg.
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Boka
online
Vikingline.ax

AUGU STIM ÅNAD , EN HÄRL IG SKÖR DETI D!
NU HAR VI MASS OR MED PROD UKTE R
I SÄSO NG:
Blads eller i
Blomk ål
Bondb öna
Dill
Fänk ål
Grön kål
Kinak ål
Sock erma js
Pers ilja
Zucc ini
Rädis a
Korn ärtsk ocka
Ärtsk idor
Roma nsalla d
Isber gssal lad
Potat is

Äpple
Gul-, Röd-, Polka beta
Morot
Palst erna cka
Rotse lleri
Purjo lök
Vårlö k
Char lotten -, rose- ,
gul- och rödlök
Kålra bbi
Gräs lök
Ärtsk ott
Busk böna
Brocc oli
Kron dill

Lite mer
sommar
Hela familjens semesteräventyr
börjar ombord!
I samband med båtresan kan ni uppleva mycket skoj
även i land. Kittla nerverna på Borgbacken i Helsingfors
och eller besök Skansen och Junibackens alla mysiga
sagofigurer i Stockholm. Vi har massor av
roliga aktiviteter att välja bland för stora
och små – både i öst och väst!
Boka hotell och aktivitet online
i samband med din båtresa.

SÄT T ÅLAN D PÅ TAL LRIK EN!

Läs mer på Vikingline.ax/aktiviteter.

Nybondas

10
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Högskolan
på Åland
Östra

Central-Apoteket
PÅ SKARPANSVÄGEN 24

2

Våra öppettider:

0

1:a – 15:e varje månad:

100 m

16:e – sista varje månad:

Ålands
yrkesgymnasium

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

Välkomna!

Strandgatan

Måndag–fredag ............... 08.30–19.00
Lördag.............................. 10.00–15.00
Söndag ............................ 11.00–15.00

1

Högskolan
på Åland
Norra
Ålands
yrkesgymnasium

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

500 m

4
14

Ålands
yrkesgymnasium

1

Ålands
lyceum

vä
ckelö
Mö

Välkommen till Avancia

6

ÅSS
Gästhamn

ge

TURIST
DROP IN ..(16,-)

15

10

5

3 19 21
16 17
9
11

Ålands
Sjöfartsmuseum

13,-

Statens
Ämbetshus
22

VECKOKORT

25,-

Lilla holmen

8

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

Viking-/
TallinkSiljaterminalen

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

Börja ditt fiskeäventyr på Torggatan 12!

Ålands kulturhistoriska museum
& Ålands konstmuseum

Högskolan
på Åland
Södra

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

Gäller 1.6–31.8.2019
Se mer information på www.avancia.ax

MSF
Gästhamn

18 13 20

7

– största träningsutbudet på Åland!

2

300 m
400 m

Apotekare Johan Ek med personal

n

200 m

12

4

Vi är alltid ”up to date” med det senaste.
• Rullar
• Spön
• Drag
• Nät
• Jerkbaits
• Knivar
• Fritidskläder

Ett mysigt,
gammeldags café
med hembakt
kaffebröd och
lättare luncher.

Din MåBra oas mitt i stan

Välkommen till en rogivande miljö
där du får en stund för dig själv
och kan slappna av.

Allt från LCHF;
sockerfritt och
allergivänlig mat
hittar du hos oss!

Kika gärna in på vår hemsida för mer information!
www.skonhetsmagasinet.ax

Specialaffär för:

6

Oséns
gränd 1

1

2

Ekstocksv.

2

Lotsby vägen

B riggs t igen

Nordströms
gränd
ms
2
Wennströ
Skoner tv. 1 gränd
5

19

Restaurang,
vinbar & lounge
5

5

asv.

l makargatan

16

Arkipelag Garden Bar & BBQ
Nightclub 22–04

iv.

e

9 .
t ar1v0

ll
o re

Se g

v ak

H

Mån-fre 10-18
Lör 10-16
Sön fram till 12.8:
11-16

Gale

11

1

F yr

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

Öppet:

Skönhetsmagasinet
Torggatan 1 (innergården)
22100 Mariehamn
Tfn: +358 (0)40 168 00 82

10

Jakt- och Fiskebutiken
VI FINNS PÅ
Äventyret Ab

3

ÅLANDS ENDA
SPORTSBAR!
Sportsbar, pizzeria,
bastu, pool, biljard
& umgänge
2

6

www.hotellarkipelag.ax | info@hotellarkipelag.ax
Strandgatan 35, Mariehamn | +358 (0)18 24020

7

Norragatan 10, Mariehamn
Tel: 018-15 555
info@kvarter5.ax

• Hamngatan 7 • Tel. 018-12 345 •
• www.pizza.ax •
8
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9

Nonna Rina

10

En frisk Östersjö, vårt
och våra barns hav.
Stöd Östersjön!

11

bistro italiano

Home made

SKYDDSFOND FÖR SKÄRGÅRDSHAVET.

&

Pasta
Pizza
from family
Ferrari

Smycke – högklassigt handarbete
tillverkad av nickelfritt EcoAct 960-silver
Formgivare Matti Hyvärinen

42,-

&

i Torggallerian • tel. 19 722
vard. 9–17, lörd. 10–15
sanora@aland.net

Torget
Mariehamn

Norragatan 5, tel. 13 260
vard. 9–17, lörd. 10–14.

www.fyndet.ax
Sittkoff Galleria

12

Välkomna till Ålands nya antikbutik
på Norragatan 1 i Mariehamn

Bricka
”Picknick”

Din hälsa kommer först

14

Vi har flyat!

Strandgatan 21
tel. 14 730

Du hiar oss nu på Torggatan 3,
bredvid Ålandsbanken.

13

The stone 17
of Åland

DAM- & HERRKLÄDER

Denise Bergvall

15

Välkommen!

Torggatan 9, tel/fax 13 174

TORGGATAN 12, TEL. 19 293

tel. 040 726 30 70 www.patina.ax

18

19

Välkommen in till oss!

The flowers
from Åland
16

I min butik köper och säljer
jag antikviteter, retro,
vintage och konstföremål
till överkomliga priser. Jag
väljer föremål med omsorg
som jag tror passar de
Åländska hemmen. Kom
gärna in och diskutera vad
du saknar så håller jag
ögonen öppna.

Torggatan 15 öppet: Ti-fre: kl. 11-17, Lör: kl. 11-15

Torggatan 15, Mariehamn

Erbjudanden med ÅLANDSKORTET

emmaus
SECOND HAND

HANDDUK

KLIPPBOK

Samla dina minnen,
recept, teckningar m.m.

70 x 140 cm
finns i blått och svart

med Ålandskortet

med Ålandskortet

(ord. pris 12,-)

(ord. pris 19,-)

10,-

20

Finns att köpa i
Ålandstidningens
reception,
Strandgatan 16.

14,-

Strandgatan 20
Godby (S-market)
Skogshyddsvägen 7
22 Café: Torggatan 16
www.emmaus.ax
21

ålandskortet

Just nu 6 / 2019

12 Rödhamn

Vi har öppet när du är ledig!
Har du akuta besvär, vill få ordning på dina tänder
eller vill du bara kontrollera att allt är som det ska?
Ring oss så hjälper vi dig!
Vi har öppet hela sommaren och du hittar oss
både i Godby och i Mariehamn.

Välkommen
till oss!
Tandläkare:

Mikael Lagström
Ingela Johansson
Maya Skålén
Dick Harju-Jeanty

Tandhygienist:

Fanny Troberg
Minna Vänskä

018-41410
Godby Center, 22410 Godby
www.granntanden.ax

Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn
info@granntanden.ax

När du har en personförsäkring hos oss
har du alltid tillgång till HälsoHjälpen, varje
dag året runt kl. 7-23. Du kan antingen
ringa eller chatta via appen.
Att använda tjänsten kostar ingenting och
du får direkt hjälp av en sjukvårdare eller
läkare - snabbt, smidigt och enkelt.

ÅSS har varit huvudman för alla renoveringar och nya byggnader på ön, i bakgrunden ser man den växande
gästhamnen.

Fortsättning från sidan 8

Viktig punkt trots demilitarisering

Ålandsvägen 31

018 56361

www.lokaltapiola.ax

Under Krimkriget rev myndigheterna alla
sjömärken som fanns kring Rödhamn för
att försvåra navigeringen för den engelska och franska flottan.
Trots Ålands demilitarisering efter
Krimkriget gavs den ryska militären lov
att befästa öarna i och med det första
världskriget.
När Vinterkriget bröt ut befäste den
finska militären omedelbart Herrö och
Nyhamn samt ett minbälte placerades
längs Ålands hav. All befästning demo-

lerades vid 1940 men öarna återbefästes
sedan vid fortsättningskriget.
– Efter radiotiden stod Rödhamn generellt tomt fram till 1996 då Åländska
segelsällskapet, ÅSS, arrenderade hela
holmen och tog de första stapplande stegen mot att bli en gästhamn. ÅSS fungerar som huvudman för alla renovationer
och har försökt återskapa holmen till sitt
ursprungliga skick och sedan hålla allt i
gott skick.
Kristian Öberg har varit med sedan
ÅSS startade arbetet på Rödhamn och
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ligger bakom mången upprustning, från första lilla skjul från tidigt 1900-tal till planerande av nya serviceanläggningar.
– Ett nytt servicehus med tillgång till duschar är på gång, berättar han.

Troget värdpar
Det var i samma veva som ÅSS tog över
Rödhamn som Anette Gustafsson och
Christian Kull blev involverade i arbetet.
ÅSS utannonserade rollen som värdpar och
de var inte sena att söka. Paret har tidigare
jobbat med turism och Christian har vuxit
upp på sommar-Åland.
– Annonsen kom precis i rätt tid för oss i
livet, och vi trivs bra med det än i dag.
– Vi driver verksamheten och kaféet.
Gästhamnen är öppen från och med den
1 juni till och med den 31 augusti. Kaféts öppettider trappas upp i början av
säsongen och ner i slutet, berättar Anette
Gustafsson.
Första åren var utbudet i kafét begränsat
till kaffe och kaka, men i dag erbjuder man
också några enklare maträtter.
– Vi har inte moderna faciliteter så som
rinnande vatten. I och med det har vi ganska tydliga begränsningar, säger Anette
Gustafsson med ett leende.
Hur många båtar får rum i gästhamnen?
– Nog lite mer än åttio, säger dottern Elin
Gustafsson säkert.
Vad är det svåraste med att driva detta?
– Att beräkna gästunderlaget på kafét. Det
är väldigt väderberoende. Gästantalet är
aldrig lagom, antingen är de för mycket eller
för lite. Underlaget i gästhamnen är å sin
sida väldigt stabilt.
– Det är också långa arbetsdagar och all
vaken tid är man på arbetet. Det är en livsstil helt enkelt.
I grunden är Anette konstnär och hon
har även ett litet galleri i en av sjöbodarna.
Christian jobbar i Stockholm och familjen
bor övriga året i Norrtälje. Under somrarna
går dock flyttlasset till Rödhamn, och de två
döttrarna Elin och Eva Gustafsson har så
gott som vuxit upp på ön.
Hur känns det att bo här hela sommaren?
– Det är jättefint, jag uppskattar det allt
mer, säger Eva Gustafsson.
– Det är kul. Man träffar mycket kompisar från alla olika ställen och man kan rita
och bada mycket, säger Elin Gustafsson.

Sorterade efter färg imponerar Rödhamns bibliotek - där
alla besökare kan låna till sig eller byta till sig ny sommarläsning.

Rödhamns historia är lång, men
nuvarande era startade 1996.

På Rödhamns
instagram ka
n
man hitta de
aktuella
öppettiderna
för
kafét.

Gunnar Svahnström njuter av solen på Rödhamns kafé.

Kärlek och omtanke
– Det viktigaste vi har känt med allt är att
alla ska känna sig välkomna. Allt ska vara
gjort med hjärta och kärlek trots att vi har
begränsade resurser, vi har nämligen inget
varmvatten, inga avlopp och framförallt
ingen elektricitet. Att bemöta varje gäst med

Drygt åttio båtar får plats i gästhamnen, och det finns även service som
latrintömning.

Anette Gustafsson är även konstnär och Rödhamn har tack vare det ett eget litet galleri.

omtanke är i stället det allra viktigaste här,
säger Anette Gustafsson.
– Det är det som gör att folk återvänder
sommaren efter, säger Christian Kull.
Vid ett bord sitter Gunnar och Birgitta
Svahnström och njuter av solen. De har
ett sommarställe i närheten och brukar åka

på lunchutflykt till Rödhamn ett par gånger
per år.
– Vi har seglat i många år, så man kommer nog alltid hit om sommaren, säger Gunnar Svahnström.
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Checklista inför
stugstängning

4

4 Stäng av huvudkranen
(markventilen) innan du läm
nar
fritidshuset.
4 Stäng av egen pump.
4 Öppna alla kranar och
töm
vattenledningssystemet på
vatten.
4 Spola toaletten så att
vattenbehållaren töms, stän
g
av och töm hydroforer, pum
par
och varmvattenberedare,
häll
miljövänlig frostskyddsväts
ka
i vattenlås och golvbrunna
r.
Vissa blandare går inte att
tömma och måste därför
tas
bort och förvaras frostfrit
t.
4 Har man värmen på åre
t om
så gäller det att se till att
ha
tillräcklig uppvärmning och
regelbunden tillsyn.
4 Oavsett om stugan är
uppvärmd eller inte under
vintern är det viktigt att
inomhusluften kan cirkuler
a för
att undvika mögelskador.
4 Sätt ett nät över öppna
husets
ventiler, innerdörrar och
skåpluckor.
4 Plocka bort stöldbegärlig
egendom som syns, det kan
locka till inbrott.
4 Se till att allt är låst.
4 Glöm inte att besöka stug
an
med jämna mellanrum.

I SÄKERT SKICK
Sommaren lider mot sitt
slut och stugstängningen
närmar sig. Innan du slår
fast sommarboendet för
säsongen finns det en hel
del att tänka på.
Robert Knahpe, riskingenjör på
Ömsen försäkringar, säger att vattenskador är det vanligaste problemet hos
sommarstugor efter vintern.
– Kyla är den största orsaken till att
bland annat vattenrör, wc-stolar och
varmvattenberedare går sönder och
orsakar vattenskador.
Vad behöver man tänka på när man
stänger ner stugan för vintern?
– Man ska göra en checklista som man
följer och prickar av vartefter man är
klar.
Vad brukar vara den vanligaste missen folk gör inför stugstängning?

”Kyla är den
största orsaken
till att bland
annat vattenrör, wc-stolar
och varmvattenberedare
går sönder och
orsakar vattenskador.”

Robert Knahpe

– Den vanligaste missen i stugor
som står kallt är att man inte lyckas
tömma vattensystemet helt och det
fryser sönder. Det vanligaste missen i
stugor som har värmen på är att man
har för lite värme, då fryser vattensystemet ändå sönder.
Hur undviker man fysiska skador
på huset?
– Se till att allt är avstängt och ordentligt tömt. Ta hjälp av en VVS-are
som visar hur man ska göra och gör
då en checklista. Vissa system måste
blåsas ur med tryckluft för att tömmas helt.
Vad är tillräcklig underhållsvärme?
– Tillräcklig underhållsvärme är när
det är så varmt att det inte fryser inomhus. Temperaturen är helt beroende av hur välisolerad stugan är. Det
räcker inte med att det är plusgrader
mitt inne i stugan det skall även vara
plusgrader i köksskåp och under
skåpsocklar där rören går. Har man

en luftvärmepump ställd
strömavbrott med
på plus 15 grader så
följden sönderfrysbehöver man också
ning. Därför är
ha radiatorer som
det viktigt att
... Att det vanligaste ors
hjälpvärme och
man stänger
aken till att
brandkåren kallas ut till
ställda några
huvudkrasommarstugor
är för att stugägare sjä
grader under.
nen när
lva försöker
hetta upp förfrusna vat
tenledningar.
Om luftvärmeman lämnar
Det menar Alex Eriksso
n, vikarierande
pumpen slutar
stugan en
brandinspektör.
producera värme
längre tid.
– Kopparrör leder värme
snabbt och
så skjuter radiatoFinns det
det kan börja brinna, ber
ättar
rerna till.
något speciellt
han.
Vad behöver man för
brandsystem?

Visste du att ...

säkerhetsutrustning i
sin sommarstuga?
– Brandsläckare, brandvarnare ska
man absolut ha men även temperatur-, fuktighet- och inbrottslarm är
jättebra.
Vad är de största riskerna när det
kommer till el och väder?
– Största risken för de som lämnat
värmen på och inte tappat ur sitt vattensystem är att det blir ett längre

– I dag finns en
massa fina lösningar för
dem som har el till stugan. Man kan
i princip ha full kontroll över hur
huset mår genom att skaffa rätt produkter, avslutar Robert Knaphe.

Text:
Olivia Kemetter
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ÅRETS STORA MÖBELREA!

REA

%
50

Upp
till

rabatt

– FYNDA SOFFOR, SÄNGAR, INREDNINGSDETALJER OCH MYCKET MER! –

PASSA PÅ! 50% RABATT PÅ ETT URVAL TRÄDGÅRDSMÖBLER!
VISION

UPP TILL

20%

rabatt på
byggbara
soffan Vision!
Gäller tyg Bergamo. 15%
rabatt på övriga tyger.

PÅ KÖPET!
Köp soffa för
över 1.000,och få en
högtalare
på köpet!

Audio Pro A10,
ljusgrå högtalare
Värde 199,Begränsat antal, gäller
så långt lagret räcker.

VISON 2-sits soffa med vinkel 135° tyg Kiss blue. B 284 cm, D 88/120 cm, H 83 cm. 1.529,Ord. pris 1.790,- VISION Fåtölj. Tyg Kiss blue. B 65 cm, D 88 cm, H 83 cm. 407,- Ord. pris 479,-

SAVOY

1.349,Ord. pris 1.549,Spara 200,-

ÖSTERLEN

SAVOY Hörnsoffa med öppet avslut
B 294 cm, D 224 cm, H 85 cm.
Tyg Meda dusty pink.

LYCKÄNG

ELIAS
Matgrupp

849,-

Ord. pris 1.599,Spara 750,-

499,-

Ord. pris 946,-

ÖSTERLEN Kontinentalsäng
180x200 cm. Inkl. bäddmadrass
och ben. Tyg grå. Komfort fast.

Hur kan vi hjälpa dig?
Du vet väl att du kan beställa så gott som
ALLA VARUMÄRKEN hos oss. Besök butiken eller
maila in din förfrågan till info.aland@emhome.se

Specialpris!

299,LYCKÄNG Ramsäng med pocketresår. 80/90 x 200 cm.

EM ÅLAND

Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–15
www.emhome.se
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Marinbutiken i centrum
Gångavstånd från gästhamnarna

Cykelförsäljning & reparationer

Massor av varor i lager och snabb leveranstid vid beställningar.

ÖPPET: Vardagar 8–17, lördagar 10–13
AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING
av motorer och reservdelar
AUKTORISERAD SERVICE OCH REPARATIONER
i samarbete med Ab Sveden tel. +358 18 525 520

Norragatan 9, tel. 040 55 37511

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

PR ByggnadsMaterial Ab

FINNS I LAGER!

TAKPLÅT
som ger ett bestående intryck!

Vi har arbetskläder för alla yrkesområden!

Svart JL20

0,5 mm rakproﬁl
2,5 m. eller 3,0 m. längder

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

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!

Vikingagränd 1B
Mariehamn

☎pr@aland.net
13 720

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

Back to

norm. 399€

SCHOOL

349

HP 250 G7

15.6” Full HD 1920x1080px

Förbered dig för ett nytt studieår
multitronic.fi/backtoschool
Klicka & hämta

Intel Core i3 2.3 GHz, 8 GB RAM
256 GB SSD
Windows 10 Home

Samma pris (Online & i butik)

norm. 1149€

norm. 349€

949

Acer 15.6” Nitro 5 GTX 1060 6GB
Intel Core i5-8300H 2.3GHz

319

Huawei P30 Lite

6,15” 2312 x 1080 skärm

1125*

189

Asus 24” VG248QZ

1920 x 1080 @ 144 Hz

8 GB RAM, 1128GB SSD+HDD

24 MP AI superselfie-kamera

DVI-D, DisplayPort, HDMI

För studier och spel

48 MP trippelkamera

1 ms responstid

UPPLEV ELEKTRONIKENS
VÄRLD

norm. 1279€

Gaming!

HITTA OSS

Torggatan 12
22100 Mariehamn

MacBook Air 13” 128 GB 2019
*12% studeranderabatt vid köp av Mac
bärbar. Om du byter in din gamla enhet så
krediterar vi dess värde plus 100€ extra.
Läs mera: multitronic.fi/apple

ÖPPETTIDER

Mån - Ons, Fre: 10-17
Tor: 10-18
Lör: 11-15

WEBBUTIK

www.multitronic.fi
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äventyr
I Eckerö på Käringsunds viltsafari finns allt från kronhjortar
till små vildsvinskultingar och strutsar. Safarituren tar 45
minuter och lockar besökare i alla åldrar.
Fortsättning på nästa sida
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S

tåtliga kronhjortshonor vandrar
runt vagnen i flock. Den 300 kilo
tunga hanen med sina ståtliga horn
skymtas mellan träden. Strutsarna
med sina långa halsar tittar nyfiket fram
när vagnen långsamt kör förbi. De vänliga
lamorna med sina otroliga brun-vitfläckiga
pälsar ställer gärna upp på selfies när gästerna får besöka dem innanför stängslet.
Fulla av språng är de små kultingarna som
kom i våras. De leker i gyttjan med vildsvinshonorna.

Viltsafarin 30 år
Mellan april och oktober är det främst turister som besöker viltsafarin. Äventyret är
populärt bland alla åldrar och kan ha besökare bestående av både pensionärer och
dagisbarn.
Kathrin Granberg, som driver Käringsunds viltsafari, säger att det hela grundades för trettio år sedan när hennes far,
Bengt Granberg, ägare av viltsafarin, ville
skapa en turistattraktion. Till en början
skaffade viltsafarin olika nordiska djur som
hjortar och vildsvin. På senare tid har det
gjorts en satsning för att öka mångfalden
bland djuren. Numera kan man se bland
annat strutsar, lamor och halvtama gräsänder.
– Det blir ett ännu mer spännande
äventyr när det finns olika djurarter, säger
Kathrin Granberg.
Arterna förökar sig snabbt. Vildsvinen
och hjortarna får kullar en gång om året.
Kathrin Granberg säger att de ibland
slaktar vildsvinen och hjortarna efter cirka
två år för att de inte ska bli för många.
På frågan hur djuren klarar sig i det
åländska klimatet svarar Kathrin Granberg
att de flesta djuren är vana vid det kallare
vädret men att strutsarna är lite känsligare.
– Strutsarna har ett eget hus med halm
där de kan värma sig om de får kallt, säger
hon.
Djuren dör oftast av ålderdom, men
strutsarna kan skada sig eftersom de är lite
klumpiga.
– Vi hade en struts som dog eftersom den
svalde en pinne. Det har också hänt att en
av våra strutsar brutit ett ben. Våra andra
djur är inte lika ömtåliga, säger Kathrin
Granberg.
När djur dör så köper viltsafarin nya från
utlandet.

Helena, Emma och Essi Valli är redo för äventyr.

De nyfikna små vildsvinskultingarna kom i våras.

Lamorna får man komma nära.

Taggade inför äventyr
Utanför viltsafarin står två exalterade tjejer,
Emma och Essi Valli, som just ska uppleva
äventyret på vildmarken. Med sig har de sin
mamma och pappa Helena och Jari Valli.
Familjen berättar att de hoppas på att få
se många fina djur, gärna hjortar. Flickorna
vill gärna att de olika arterna ska komma
nära bussens fönster och hälsa. Essi tycker
det skulle vara häftigt att se en örn och
mamma Helena önskar att få se vildsvinen.
Familjen kommer från Siikais. De hittade
information om viltsafarin på internet och
fick då idén att åka allihop för att se djuren.
– Jag besökte viltsafarin för kanske 15 år
sen och tänkte att det skulle kunna vara en
rolig grej att se på nytt med barnen, säger
mamma Helena som tycker det ska bli spännande att se vad utflykten har att erbjuda.
Hela familjen instämmer i att de hoppas
få syn på något annorlunda och speciellt.
– Barnen blev glada när de fick höra att
vi skulle besöka viltsafarin, berättar Helena
Valli.
Mamma Helena tycker att det är roligt
att det finns så mycket trevliga aktiviteter
för barn på Åland och säger att hon skulle

Viggo Dexius, Martina Klingvall, Felicia, Emilia och Anna Collén tycker att viltsafarin har varit en rolig upplevelse.

”Jag besökte viltsafarin
för kanske 15 år sen
och tänkte att det skulle kunna vara en rolig
grej att se på nytt med
barnen, säger mamma Helena som tycker
det ska bli spännande
att se vad utflykten
har att erbjuda.” Helena Valli

rekommendera andra familjer och vänner
att komma hit.

En häftig upplevelse
En sprallig och glad grupp från Uppsala har
just varit med om massor med roliga upplevelser på viltsafarin. Mamma Anna Collén
med barnen Emilia och Felicia Collén samt
Viggo Dexius och Martina Klingvall tyckte
att äventyret på safarin var superkul. Alla
håller med om att lamorna och vildsvinskultingarna var favoritdjuren från safarin. De
kommer gärna på återbesök.
Ungdomarna tycker inte det kunde ha
blivit mycket bättre än det var.
– Det skulle ha varit roligt om man
skulle ha fått klappa de små vildsvinskultingarna, de var så himla söta, säger Viggo

De nyfikna strutsarna älskar besök.

Dexius och tjejerna instämmer.
På frågan vad som var roligast under
äventyret, svarar tonåringarna att två av
dem fick sätta en gräsboll på var sitt huvud
och att strutsarna sedan åt maten direkt
från skallen.
– Det var superkul, strutsarna måste nog
vara det häftigaste vi såg i dag, säger de och
skrattar.
Alla är ense om att de gärna återbesöker
safarin och lätt skulle kunna rekommendera
viltmarksfärden till andra.
– Det var en rolig första upplevelse, säger
Viggo Dexius.
Text: Olivia Kemetter
Foto: Alice Åkerblom
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Fiesta Cubana
lördag 10.8!

Sensommarmys!

Kom och dansa till rytmer av
salsa, god mat och heta drinkar!

Dagens lunch

måndag till fredag 11–14
Husmanskost • Fisk • Vegetariskt • Pizza
Veckans soppa • Matiga sallader

Välkommen!
Boka bord på tel. 23 077 eller info@delicatessen.ax

Lyktor och plädar
för mysiga
sensommarkvällar
hittar du hos oss!

Öppet: Må–to 11–21 • Fr–lö 11–24 • Sö 12–21
Östra hamnen • www.clubmarin.ax

Verkaregränd 4 Tel 16 790

Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15

www.feja.ax

Favorit i repris i exklusiv HDTV

mca.ax

C More Film 14,95/mån

Kvalitetsunderhållning till bästa pris!
Ålandsvägen 46, info@mca.ax, tel. 17 122

ÖPPET VARDAGAR 10–16

Just nu 6 / 2019

20

1

restaurang

vid St1-macken

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

N

ÖPPET ÅRET RUNT!
12.8–8.9: må-to 10.30–18
fr-lö 10.30–22 • sö 12–18

Vi serverar dagens, middag, matiga pajer,
smarriga smörgåsar och sallader, hembakt
kaffebröd, ålandspannkaka, glass, goda
drycker m.m.

8
6

Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade
grupper. Mera om oss och om dryckesprovningar hittar ni på vår Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren.
Vi har alla rättigheter!

Välkomna!

Tel. +358 40 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net
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Våra kvalitetsmärken
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MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 VARDAGAR 08.00–17.00
LÖRDAGAR 09.00–14.00 APRIL–SEPTEMBER
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TECKENFÖRKLARING
MERKKIEN SELITYKSET • KEY TO SIGNS
Turistinformation • Matkailuneuvonta • Tourist information
Sjukhus • Sairaala • Hospital

LMA

UKHO

/T
KHOLM
STOC SKÄR
LL
KAPE

Apotek • Apteekki • Pharmacy
Bank • Pankki • Bank
Flygplats • Lentokenttä • Airport
Badstrand • Uimaranta • Beach
Kyrka • Kirkko • Church
Sevärdhet • Nähtävyys • Place of interest
Livsmedelsbutik • Ruokakauppa • Grocery store

Vålö

SKÄRGÅRDSFÄRJOR • SAARISTOLAUTAT • INTER-ISLAND FERRIES

Norra linjen • Pohjoinen reitti • Northern route
Södra linjen • Eteläinen reitti • Southern route
Tvärgående linjen • Poikittaisreitti • Transverse route
Föglölinjen • Föglön reitti • Föglö route
Cykelbana, skyltad cykelled • Pyörätie, viitoitettu pyöräreitti
• Cycleway, signposted bike route
Cykelfärja • Pyörälautta • Bicycle ferry
Bilfärja • Autolautta • Car ferry

LS

Grundkarta © Lantmäteriverket. Bearbetning © Strax Kommunikation
Reproduktion och partiell kopiering utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
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Ålands Fotografiska Museum
och Café Lumiere
ÖPPET
tis–lör kl. 11–18

5

Nu har vi öppnat
lanthandel på
Bagargatan 3 i Eckerö
Välkommen!

Andra tider mot bokning.

Årets utställning
Fotografi i Dagens Nyheter
bildjournalistik 1902-2019

Bastövägen 7, Pålsböle tel. 43 898

IN

G

FO

RS

/H

EL

SIN

KI

SOLTUNA
Restaurangen:

Vardagar: lunch kl. 11–14,
á la carte från kl. 15, lörd & sönd från kl. 14.

Café mån-sön 11–20.

• Stugor • Husbilsparkering
• Minigolf • Vandringsled

Hjärtligt välkomna!

4

HE

Tel. +358-18-38 058
www.bettys.ax

Välkomna!
Boka gärna bord!
www.soltuna.ax

Getabergen. Tel. 49 530

6
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6
Osnäs
Vuosnainen

GUSTA
VS
OSNÄS
/V

UOSNAI

4
8

NEN

Marskogens lamms gårdsbutik med café
✹ Kaffe, hembakt, ålandspannkaka
och smörgåsar serveras i fridfull
gårdsmiljö.

ÖPPET
23 juni–11 augusti:
dagligen kl. 12–17
Övriga tider
på beställning

✹ Lammkorv och lammkött, honung
och åländska delikatesser
✹ Skinn, garn och smycken.
Landströmsgatan 21, Svartsmara
Tel. 0457 342 0784
www.marskogens.ax
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Välkomna!

astö - Bykrog
Öppettider maj–sept:

Alla dagar

kl. 11–21
Boka gärna bord!
Varmt välkommen!

KÖKAR

Bastövägen 531, 22310 Pålsböle
tel. +358 (0)18 42382 el. 42392 • bastohotel@gmail.com
ÅBO/TURKU

Y, FÖ
GLÖ

KO
GA RPO
LTB /K
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Y
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O
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Välkommen
till vårt café!

• Veckans lunch • Sockerfritt fika
• Fananammas glass m.m.
God energi för ett hälsosamt liv!
✔ Gruppträning (drop-in) ✔ Personlig träning

www.fananamma.com

Vi har öppet
1.6–31.8

7

Alla dagar kl.14-21
Juli kl. 8-21

TURLISTA 17.6–11.8.2019

Man behöver inte ha
egen båt för att besöka oss!
Lunchturen

Buss
Mh-H:vik

HummelvikEnklinge

EnklingeHummelvik

Buss
H:vik-Mh

MÅ, TI

07:55

09:30

16:40

18:15

MÅ,TI, ON,
TO, FR, LÖ

09:30

12:00

16:40

18:15

10.30

14:55

16:15

SÖ
Middagsturen

Buss
Mh-H:vik

ON, TO, FR
LÖ
SÖ

17:05
15:05

HummelvikEnklinge
18:15
17:15
16:30

EnklingeHummelvik
21:40
20:55
21:35

Båttransport mellan Enklinge och Bärö bokas via
Glada Laxen. Pris: 12 euro/vuxen tur och retur.
Färjturen Hummelvik–Enklinge tar ca 1 timme.

Vi har skärgårdens
högsta utkikstorn,
gästhamn, vandringsled, orienteringsbana
och fina badklippor
förstås.
Välkommen
önskar Henrik och
hans besättning!
tel. 55 304

www.gladalaxen.com

Följ oss på

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

FRUKOST

kl. 7.30–9.30

DAGENS LUNCH
2.5–31.8 kl. 11–14

A LÁ CARTE

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

SKÄRGÅRDSHOTELL

Gullvivan
BRÄNDÖ * ÅLAND

lö– sö i juni kl. 16–22
Juli alla dagar
kl. 16–22
1–18.8 kl. 16–22
Köket stänger kl. 21
Hotell och Restaurang Gullvivan
Tel/Puh +358-(0)18-56 350, +358 (0) 40 537 1777
gullvivan@aland.net
www.hotellgullvivan.com

8

Just nu 6 / 2019

22

SKOLSTART!
16 9 0

34

€ /s t

9 0€ /s t

Refl e kte ra n de !

3 19

0 € /s t

2 9 90

€ /s t

Sommaren är kort – vi ser till att prylarna fungerar!

Vi utför SERVICE och
tillhandahåller RESERVDELAR
AUKTORISERAD VERKSTAD FÖR:

Penal 9,99€ Pennvässare & suddgummi 3,49€ Set 4,99€

4 9 90

€ /st

OM

BU
D

Viking Bryne stl. 27–35

Pa p p e r,
p e n n o r,
b o k p l ast o c h
a ll t a n n at d u
ka n b e h öva
h i t ta r d u
h os oss !

Må–fr
7–21, lö 9–21, sö 11–19. Bygg: Må–fr 7–17, lö 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
Mattssons_logo_red_black.eps

Testa oss när det gäller.
Välkommen in!
AUKTORISERAD VERKSTAD
OCH RESERVDELAR

Grindmattesvägen 3, Mariehamn +358 18 28 127,
+358 457 595 7718, brinktec.aland@gmail.com
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Solenergi för hemmet

En sensommarfest med
kräftor och grillning
Vi har allt som behövs för en kväll i goda vänners lag.

3
kWp
med standardinstallation
7.480,-

-2.500,- i landskapsbidrag

4.980,-

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet: måndag-fredag 9-17

INSPIRATION & GLÄDJE TILL HEMMETS ALLA RUM
TORGGATAN 9/HÖRNET EKONOMIEGATAN, TEL. +358 18 12 787

www.syrrans.ax

Res med Göran!
Kvalité och omtanke

Resorna till

SPANSKA
SOLKUSTEN

fortsätter 2020 från
januari till slutet av april.
Passa på och boka redan
nu för att försäkra dig
om en plats.

Passionsspelen i
Oberammergau 2020

KUMHO.FI

Vi gör en resa i maj och en i augusti. På maj resan
får vi uppleva Lago Magiore där vi åker båt ut
till de Borromeiskka öarna. Vi besöker även Lichtenstein blomsterön Mainau och trevliga staden
Lindau. På höstresan upplever vi kejsarstaden
Wien, natursköna Salzkammergut med Vita hästens St.Wolfgang, musikens Salzburg och Tyrolens
huvudort Innsbruck. På båda resorna flyger vi tur/
retur med Finnair för att få mera tid att uppleva
mellan Europa.

Kumho-däck
Även bilservice

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

Resor till Almuñécar
2.11 13 dgr 995€, 2 platser lediga

SPA- & GOLFresor till Pärnu
11–16.9 och 20–24.11 610€/700€
Dagarna fylls med behandlingar och bad, hälsosam mat och bekymmerslösa nätter. Detta
sammantaget är en så otroligt väl fungerande
kur mot vanligt vardagsslit och stress.

Avresor: 10 maj 10 dagar pris 1985 €
10 augusti 9 dagar pris 1910 €

Polen med Warszawa,
Krakow & Zakopane
21.9 7 dgr 1165€, 2 platser lediga

Adventsresa till Malaga
4.12, 5 dagar, prel pris 590€
En trevlig adventsresa till en av Europas mest
expansiva och spännande städer.

Vandringsresa Österrike
Zillerdalen 1–8.9, 1.375€

Under sakkunnig ledning vandrar vi i omväxlande Alpmiljöer och upplever storslagna naturscenerier. Flyg Mariehamn – München t/r.

Tel. 0400 947 000, sundqvist@outlook.com

www.resmedgoran.com

resmedgoran

Res Med Göran
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JOBE VATTENLEKSAKER

Karlbergsvägen 10, tel. 22446, ax.bilplat@aland.net
Öppet: måndag–fredag kl. 07.00–16.00

Crusher ring
1 person

Airstream
3 personer

ÅLANDS BIL & PLÅT
I MARIEHAMN

99,-

329,-

Sommaröppet
Vard. 9–17, lörd. 10–13.
Varvsvägen 2, 22100 Mariehamn,
tel. 22 424, center@kea.ﬁ

Nyhet! FujiFilm Instax mini LiPlay
• Instax Mini LiPlay kamera och skrivare,
allt-i-ett.
• Skriv ut små retrobilder
direkt från din kamera
eller mobiltelefon

Riktning bilplåt • Dragriktning
Egen lackering • Byte av bilglas

189,-

Reparerar stenskott i glas • Plastreparationer
Finns i olika färger!

Svanenmärkt fotolabb!

Riktning tyngre maskiner • Svetsning
Specialjobb? ombyggnad, lackering...

Mer än 40 år i branschen!
Just nu

Tillverkar övningsbromsar

Vard 9–17, lörd 10–14 • Torggatan 10, tel. 14 623
• www.photoboutique.fi
gamlan 30 juliwww.gefoto.ax
qxp_Layout 1 29.7.2019
14:47 Sida 1

Behöver du lånebil?

SOMMAR-REA!
30% RABATT
på alla
sommarmöbler

Det är vi som säljer

Betongfigurer

Hängparasoll Ø 3 m, vridbar 360°
svart, vit,grå eller beige.
199€

Bredvid S-Market Möckelö Tel.12101

Öppet: Vardagar 12-18 Lördag 11-15 Söndag stängt
Besök vår hemsida: www.tillfallet.com
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VARMT VÄLKOMMEN TILL

A
T R I VSA M M

GREENFEE
MÅN–TORS

30€

18 utmanande och roliga golfhål.
Passar alla typer av spelare, nybörjare som erfaren.

GREENFEE
FRE–SÖN

40€

BOKA STARTTID ONLINE PÅ GOLFBOX.FI
GOLF.SE ELLER RING 0457 004 6532
Du hittar all information om vår verksamhet på www.eckerogolf.ax

Greenerna är bättre än någonsin
– välskötta, snabba och rättvisa!
Vi finns på Facebook och Instagram – gilla oss!

KYRKOBY, ECKERÖ

+358 457 004 6532

Fixa på stugan?
Vi har prima åländska trävaror till ditt projekt
Sågat • Hyvlat • Tryckimpregnerat
Grundmålat • Pålar
Försäljning i Önningeby, tel. 018 - 329 555.
Välkommen!
www.skogsindustrier.ax

WWW.ECKEROGOLF.AX
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26

Skön
sommar.
MATLUST
Brödskivan för kräftskivan!

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

Ålands billigaste matkasse!
ET
ARÖPP
SOMM GAR TILL
A
ALLA D

22
/6-15/8

Gäller 3

Du hittar även grillar, leksaker, kläder, fiske
m.m. hos oss – Alltid till bästa lågpris!
Välkommen!

Sparvägen 1, Jomala • www.sparhallen.ax

S-MARKET GODBY, Godbyvägen 1424, Godby. Tfn. 010 765 9600.
Mån-fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19
3.6–18.8.2019: Mån-fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21
S-MARKET JOMALA, Lövuddsvägen 1, Mariehamn. Tfn. 050 318 3767.
Mån-fre 7–22, lör 7–22, sön 10–22
1.6–18.8.2019: Mån-lör 7–24, sön 10–24
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

VARUBODEN CITY, Torggatan 6, Mariehamn. Tfn: 010 762 6212.
Mån-fre 7–22, lör 9–22, sön 10–22
26.6–4.8.2019: Mån-fre 7–24, lör 9–24, sön 10–24
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
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MARINADER
Råvaror av riktigt bra kvalité behöver egentligen inte mer än salt och peppar för att göra
succé. Men marinader gör ju faktiskt grillandet lite roligare många gånger.

Något som jag verkligen gillar är att marinera detaljer hela, till exempel fäskfilé, för att sedan även
grilla hel. Det är väldigt enkelt. Börja med att grilla en ordentlig stekyta på alla sidor på en glöd av kol.
Glöden ska vara ordentligt het. Lägg sedan köttet på passiv värme en bit från glöden för att gå färdigt
med locket på (lock är inte ett måste) och använd termometer om du är osäker. Lägg samtidigt briketter
på kolen för att få en jämn och längre värme. Låt också köttet vila ordentligt när det är färdigt.
Och sist men verkligen inte minst – grilla inte köttet till 70 grader. Max 65. Det gäller allt kött,
även fläskkött. Inte ens en god marinad kan rädda en torr köttbit. Enda undantagen är kyckling
som behöver vara cirka 80 grader, och vildsvin samt säl som bör vara 68 grader
för att ta kål på eventuella trikiner. Sälfilé är förresten en riktig delikatess på
grillen. Testa med viltmarinaden.


Text, recept & foto: Staffan Lund

är perfekt för
marinader.
Rosmarin, timjan,
bladpersilja, salvia
och basilika passar
till till det mesta.

Använd e
n
marinads
pruta
för att få
ännu me
r
smak.

Klassisk marinad
Passar nästan till allt

1 msk honung
1 msk soja
1 dl rapsolja
1 pressad vitlök
2 msk finhackad timjan
1 msk citronsaft
Några droppar worchestershiresås

Chimichurri

Passar nästan till allt och är god som dressing
2 dl finhackad persilja
1 dl olivolja
0,5 dl citronjuice
3 msk finhackad schalottenlök
1 tsk finhackad vitlök
1 tsk chiliflakes

Whiskymarinad

Passar bra till kyckling eller kotlett
2 msk muscovadosocker
1 tsk rökt paprikapulver
0,5 tsk chiliflakes
1 finskuren vitlöksklyfta
4 msk whisky, gärna rökig
1 msk vit balsamvinäger.
För ännu mer rökighet, tillsätt liquid
smoke (koncentrerad rökarom) efter
behag, Eventuellt soja.

Asiatisk marinad
Passar till skaldjur, fet fisk, fläsk,
fågel och grönsaker
3 msk limesaft
2 msk risvinäger
1 msk finriven ingefära
1 msk sesamolja
4 msk rapsolja
3 msk sesamfrö
Rivet skal och saft från
2 ekologiska citroner
Eventuellt soja

Viltmarinad

Krossade enbär
1 dl rödvin
1 dl rapsolja
2 krossade lagerblad
1 msk rödvinsvinäger
1 msk timjan eller andra örter
2 finhackade vitlöksklyftor

• olja
• syra
• sälta
• peppar
• örter eller annan smaksättare
tycker jag är en av
de bästa detaljerna
för marinad, även
om köttet i sig
är smakrikt. Det
är också billigt
och därför bra att
experimentera
med.

Jag tycker det blir bäst om man
saltar och pepprar först när råvaran
marinerats färdigt, för att få bättre
kontroll över mängden. Däremot blir
köttet mjukare och behåller mer köttsaft
med salt i marinaden. Men då får köttet
inte marineras för länge.
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”Tidigare hade
vi en liten fikahörna
på Viktor, men det var
lite för litet för att lyckas
riktigt bra”, säger Inger
Nygård som driver
Viktors café.

Stilen är ombonad och Inger Nygård beskriver lyckan
att inhandla inventarierna: ”Jag tänkte, yes! Äntligen får
jag köpa den där lampan, och sen rusade jag iväg till
Söderby antik”

En rolig detalj på Viktors är att mycket av inredningen är
åländskt hantverk. Brickorna kommer bland annat från
butiken bredvid och den åländska illustratören Linda.

Närproducerat
mitt i stan

Tavlan föreställer Anita och Runar Eriksson, som en gång
i tiden ägde huset och drev butik precis här.

Snirkligt gjutjärn, slingrande
blommor, en doft av nybakade
kanelbullar och åländskt hantverk lite här och var. Åland har
ett nytt kafé med fokus på det
nära och det vackra.
Längs Torggatan hittar man sedan början
av juli ett nytt inslag i gatubilden. Bredvid
hantverks- och designbutiken Viktor ligger
ett nyöppnat kafé med samma namn. Det är
Inger Nygård som driver nysatsningen.
– Tidigare hade vi en liten fikahörna på
Viktor, men det var lite för litet för att lyckas

riktigt bra. När vi hörde att lokalen intill
skulle bli ledig funderade vi lite på vem vi
skulle vilja ha som granne och sedan slog
det oss att vi ska ju vara här. Idén kom nästan direkt, berättar hon.
Inger Nygård har tidigare drivit sommarkaféet Ollas i Lumparby i sex år.
– Vi har plockat med oss det som vi byggde upp i Ollas och det kommer att bli både
liknande och annorlunda i stan. Skillnaden
är främst kontinuiteten i att vi har öppet
året runt, säger hon.
– Det har varit en stor utmaning att få
allt att fungera med så många människor
som har varit engagerade i projektet. Men
eftersom vi tänker oss att vi blir kvar här
länge kändes det som att det inte var så

viktigt vilken dag vi öppnade. Vi bestämde
att vi blir färdiga när vi blir färdiga, säger hon.
När Inger Nygård fick tillgång till lokalen
var den helt tom. Sedan slutet av maj har
man lagt golv, tapetserat och byggt kök. Stilen är inspirerad av gammaldags inredning i
liknande toner som butiken bredvid.

Åländskt dominerar menyn
– Vi samarbetar med lokala bagerier och
bygger allt kring lokala råvaror så mycket
vi bara kan. Till exempel är dryckesmenyn
enbart åländsk gällande alla produkter där
det är möjligt.
Kaféts meny är även en slags hyllning till
det fantastiska mathantverket man hittar på
Åland. Croissanterna är bakade i Sund och

fyllda med lokalproducerad vitmögelost och
kanelbullarna är bakade på åländskt mjöl
och smör.
– I förhållande till folkmängden har vi
otroligt mycket mathantverk och kvalitativa
närproducerade råvaror runt omkring oss,
det är riktigt kul, säger Inger Nygård.
– Vi tar det lite som det kommer. En av
grejerna vi behöver fixa är en liten kaffemaskin. Nu har till och med en svensk programledare varit här och frågat om vi inte
har cappuccino, så då måste vi väl ordna
det, säger Inger Nygård med ett skratt.
Text: Jorunn Lavonius, Alexandra Gäddnäs
Foto: Alice Åkerblom
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ute nu!

Hela Åland, hela året på 120 sidor!

varsågod!

Plocka hem ditt
eget ex.
SVENSKA
JUNI 2019 – MAJ 2020

Jobba på Åland

po p

och ro
ck

9 da

ar

!

g

AKTIVITETER
OCH EVENEMANG
ÅRET RUNT

NÖJEN

•

– nära till jobbet, havet,
dagis, matbutiken,
träningen, naturen, skolan,
centrum, skärgården...

•

MAT • SHOPPING • HANTVERK • SEVÄRT • MUSEER • BOENDE
ROLIGT FÖR BARNEN • KARTOR ÖVER ÅLAND OCH MARIEHAMN

svenska • finska • engelska

Många tips året runt!
Plocka åt dig nya Åland Guide och ge dig ut på upptäcktsfärd
bland sevärdheter, aktiviteter och evenemang. Här finns allt
du behöver för lyckade dagar i både sol och regn. Ålands- och
Mariehamnskartan visar vägen!
Finns överallt där turister och ålänningar rör sig. I köpcentrum, butiker, turistanläggningar, mackar, hotell, caféer,
i hamnarna och på Rosella och M/S Eckerö.

Se mer information:
www.aland.com

www.ahs.ax/jobba
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VAPENPAKET!

Skydda hem
och stuga!

TIKKA T3x 308 win
• Burris kikarsikte 3-9x40, belyst, inkl. fästen
• Ase Utra ljuddämpare
• Vapenrem
• Vapenfodral

Ajax hemlarm
Inbrott
Brand

1.650,(Ord. pris 1.900,-)

Läckage
Video
Fjärrstyrning
av elapparater

EUR O PAS M E ST PR ISB E LÖ NTA H E MLA RM!

Dahua kameraövervakning

Trådlöst
Med kabel

• Wifi/kabel
• Plug & Play
• Inom-/utomhus
• För nordiskt klimat
• Flexibla paket

FL E X IB IL IT E T M E D HÖ G BI LDKVA LI T E T !
Harrys El Ab

år i branschen
1979-2019

• Elinstallationer, elservice
• Försäljning av elmaterial,
armaturer • Datanätverk
• Brandlarm • Inbrottslarm
• Passerkontroll • Elbilsladdare
• Solceller • UPS-system
• Generator- och automationssystem • Hisservice

NYHETEN!

TIKKA MOOSEHUNTER
9,3 x 62

• SAKO AXELREM
• TIKKA VAPENFODRAL

PAKETPRIS

• LJUDDÄMPARE
ASE UTRA SL 6

1.990,-

• AIMPOINT
MICRO H2

(Ord. pris 2.370,-)

Lördagsöppet

9–14

Elverksgatan 5, tel. 14 100 • vardagar 8–17 • www.harrysel.ax • info@harrysel.ax

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

Kakel, klinker och mosaik som
passar Skandinavisk arkitektur,
materialval och färgsättning.

Bricmate

-20%
på hela sortimentet
Gäller t.o.m. 31.8

Auktoriserad
VVS-installatör

Godbyvägen 11, AX-22100 Mariehamn, tel. 22 111, info@klingbergs.ax
www.klingbergs.ax SOMMARÖPPET: måndag–fredag 09–17.30
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Åter i lager!

IBC tankar
Kraftig plasttank på 1000 liter omgärdad av en bur av
galvaniserat stål, lämplig för förvaring och transport av vatten för
t.ex. växtbevattning, djurhållning.

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

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS, VAD VÄLJER DU?

COROLLA ÄR TILLBAKA

NYA COROLLA TOURING SPORTS

NYA COROLLA HATCHBACK

NYA COROLLA SEDAN

Pris från 23 996€ (inkl. skatt )

Pris från 22 994€ (inkl. skatt )

Pris från 26 994€ (inkl. skatt )

Finns som ELHYBRID.

Finns som ELHYBRID.

Finns som ELHYBRID.

Garanti 3 år/100 000 km, rostskyddsgaranti för genomrostning av karossen 12 år, garanti på hybridsystemet 5 år/100 000 km.Toyota Hybridbatterigaranti 10 år/350 000 km.
Nya Corolla Hybrid CO2-utsläpp 101-121 g/km och förbrukning blandad körning 4,5-5,4 l/100 km. Bilarna på bilderna är specialutrustade.

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 Sommarstängt

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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Kvinnofridslinjen
ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE. GÄLLER ENDAST
DIREKTBOKNINGAR MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/VECKA.

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

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

i samarbete

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.

connecthotels.se
och

Nyhet hos oss:

Auktoriserad
VVS-installatör

i samarbete

Lyxigt spabad
som är tyst, lätt,
tjockt isolerat
och med minimal
driftkostnad.
Välkommen
in så berättar
vi mera!

Godbyvägen 11, AX-22100 Mariehamn, tel. 22 111, info@klingbergs.ax
www.klingbergs.ax SOMMARÖPPET: måndag–fredag 09–17.30
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Evenemang
ALLA VARDAGAR
BARN / UNGA Öppet på 4H-gården

Glädjefyllda Röda kors-markanden

i Jomalaby Bekanta dig med en
bondgård och alla dess djur på
4H-gården, som är öppen varje
vardag mellan 9 och 15.

söndag 4

onsdag 7

SPORT Nordiska Mästerskapet

KULTUR / MUSIK Katrina Kam-

Masters 2019 Nordiska mästerskap i
cykling, tempo och masstart.

DANS / KROG / NÖJE Seagram Jazz &

Blues 3.8 kl. 20.30 – Wentus Blues
Band 4.8 kl. 12.00 – Jazzbrunch
med Qurres Jazzorkester.

ALLA DAGAR

MARKNAD / LOPPIS Marianas Nött &

BARN / UNGA Barnens frågeäventyr på Jan Karlsgården En rolig
tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Hämta
en svarsblankett i Grindstugan
(öppen 10-17) och få en belöning efter din runda.

GUIDNING / RUNDTUR Guidad rundtur
Kastelholms slott Dagliga guidade
turer på Kastelholms slott, klockan
12 på svenska och klockan 14 på
engelska.

AUGUSTI
fredag 2
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Lär känna en ny sida av
Åland! Under guidningen beskrivs
bland annat självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund, hembygdsrätten och Ålands lagtings
och landskapsregerings uppgifter.
GUIDNING / RUNDTUR

Guidad rundtur Kastelholms slott
Dagliga guidade turer på
Kastelholms slott, klockan 12
på svenska och klockan 14 på
engelska.

N ytt i Hulta, Sund Öppet söndagar
kl. 12-17.

Den 3 augusti är Röda kors-marknaden här
igen. Musik, försäljning av åländska produkter
och en mötesplats för glada människor
som alla är dät för att hylla den lokala och
internationella hjälpverksamheten.
Lördagen den 3 augusti anordnas den årliga Röda kors-marknaden. Evenemanget kommer
att pågå från klockan 12 till 15
på Norra Esplanadgatan mellan
St Görans kyrka och Ålandsvägen. Marknaden är gratis och
alla åldrar är välkomna.

Kortegen, invigningstal och
försäljning av exempelvis hembakad Ålandspankaka är något
av det det bjuds på under markaden. Det finns dessutom ett
kafé.
Olivia Kemetter

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Edvard & Fredrik på
Arken Garden Trubadurerna Edvard
& Fredrik underhåller på Arken Garden från och med klockan 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurerna Elin & Lucas på Arken
Garden Trubadurerna Elin & Lucas
underhåller i Arken Garden från kl
21. Välkomna in!
MUSIK Elvis på Stallhalla

Ålands Projektkör firar 10 år och
bjuder på en storslagen konsert
med Elvis mest älskade sånger,
men också mindre kända glittrande
pärlor.

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
Peter Nordlund kl 22.00 underhåller
på Parks bar.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin på Arken nattklubb
Öppet 22-04. Åldersgräns 18 år.
Entré fredag 10€, lördag 15€.
Välkomna!

lördag 3
KULTUR / BILAR / UTSTÄLLNING

Ford 2019 Nordisk träff för alla
europeiska Ford oavsett ålder och
model i Badhusparken.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Sommarens stadsvandringar i
Mariehamn På promenad genom
Badhusparken. Guide: Nann
Sommarström. Samling: Entrén till
badhusparken, korsningen Hamngatan–Norragatan.
DANS / KROG / NÖJE Partybandet

Soundway på Arken Partybandet
Soundway på Arkens festvåning
från och med klockan 00.30.

BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS

Röda Korsmarknad Traditionell
marknad på Norra Esplanadgatan.
Kortege, invigningstal, program och
försäljning av hembakt, Ålandspannkaka samt café. Kontant betalning.
SPORT Nordiska Mästerskapet

Masters 2019 Nordiska mästerskap i
cykling, tempo och masstart.

GUIDNING / RUNDTUR / SPORT

Paddelboden - Guidad paddeltur till
Kobba Klintar Guidad tur med kajak
från Lervik, Mariehamn till Kobba
Klintar. Varje lördag.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

DANS / KROG / NÖJE Live-musik och

dans i Käringsund Njut gärna god
mat i restaurangen innan musiken
börjar. Jane Kitto (oxfiléfrossa).

DANS / MAT Sommardans på
Sandvikens festplats i Eckerö
Dans till liveband, middags- och
dryckesservering och fyrverkerier i
Eckerö.
KULTUR / MUSIK

Konsert i S:t Görans kyrka i Mariehamn Konsert med sångaren och
pianisten Sofia Ullman, som spelar
visor från sitt senare album.
DANS / KROG / NÖJE Seagram Jazz &

Museets maskinister kör ångmaskin
Maskinistvolontärer demonstrerar
hur trippelexpansionsångmaskinen
fungerar.

Blues 3.8 kl. 20.30 – Wentus Blues
Band. 4.8 kl. 12.00 – Jazzbrunch
med Qurres Jazzorkester.

BARN / UNGA / ÖVRIGT Barnvagns-

Trubadurerna Edvard & Fredrik på
Arken Garden Trubadurerna Edvard
& Fredrik underhåller på Arken Garden från och med klockan 21.

parad i Mariehamn En parad för alla
slags barnvagnar och dockvagnar.
Start från parkeringen vid Sjöfartsmuseet i Mariehamn och promenad
längs Esplanaden till Torget.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Besöksträdgården Senses
Besöksträdgård och café mellan
klockan 12 till 18.
GUIDNING / RUNDTUR Guidad rundtur

Kastelholms slott Dagliga guidade
turer på Kastelholms slott, klockan
12 på svenska och klockan 14 på
engelska.
KULTUR / MARKNAD / LOPPIS

Flygfältsfest på Kumlinge
Marknad och möjlighet att förkovra
sig i olika typer av flyg på Kumlinge.
MUSIK Spelmansstämma i Önningeby

Kvinnfolk firar 40 år och bjuder in till
samvaro och konsert.

KROG / NÖJE / MUSIK

MUSIK Elvis på Stallhalla

Ålands Projektkör firar 10 år och
bjuder på en storslagen konsert med
Elvis mest älskade sånger, men också
mindre kända glittrande pärlor.

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband Peter
Nordlund kl 22.00 underhåller på
Parks bar.
DANS / KROG / NÖJE Dj Simolin på

Arken nattklubb Öppet 22-04. Åldersgräns 18 år. Entré fredag 10€,
lördag 15€. Välkomna!

DANS / KROG / NÖJE

Soundway Partybandet Soundway
spelar live i Arkipelags festvåning från
klockan 00:30. Åldersgräns 18 år.

måndag 5
GUIDNING / RUNDTUR Guidad rundtur
Kastelholms slott Dagliga guidade
turer på Kastelholms slott, klockan
12 på svenska och klockan 14 på
engelska.

marmusik: Stad i ljus Stockholm
Chamber Brass: Tom Poulson
(trumpet), Urban Agnas (trumpet),
Jonas Bylund (trombon), Annamia
Larsson (horn), Sami Al Fakir (tuba,
sång), Temperakvartetten.

KULTUR / MUSIK Katrina Kam-

marmusik: Summertime Sofie
Asplund (sopran), Mats Bergström
(gitarr), Cecilia Zilliacus (violin),
Stockholm Chamber Brass:
Annamia Larsson (horn), Tom
Poulson (trumpet), Jonas Bylund
(trombon).

KULTUR / MUSIK

Katrina Kammarmusik: On the Isle
of May Temperakvartetten: Laura
Vikman (violin), Silva Koskela (violin),
Tiila Kangas (viola), Ulla Lampela
(cello).
GUIDNING / RUNDTUR Guidad rundtur
Kastelholms slott Dagliga guidade
turer på Kastelholms slott, klockan
12 på svenska och klockan 14 på
engelska.
MARKNAD / LOPPIS Bosses Antik.

tisdag 6

Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund
Loppis med kaffeservering.

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Museets maskinister kör ångmaskin
Maskinistvolontärer demonstrerar
hur trippelexpansionsångmaskinen
fungerar.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär i Ham-

GUIDNING / RUNDTUR

marland Avgångar med M/S Silvana
från Skarpnåtö brygga i Hammarland, kl 17.00. Avgång från Hällö
brygga i Geta kl 17.20. Retur cirka
kl 22.00 (4,5-5 tim). Förhandsbokning tel +358 400 229149. Observera att båtutflykten kan ställas in
vid dåligt väder.

BARN / UNGA / WORKSHOP

MAT / MUSIK Grillkväll på Pub Stallhagen Grillkvällar med musikunderhållning vid ölbryggeriet Stallhagen.
Grillkväll med Skrömta på scen. Mat
kl. 18-20, musik kl. 19-21.

Guidad rundtur Kastelholms slott
Dagliga guidade turer på
Kastelholms slott, klockan 12
på svenska och klockan 14 på
engelska.

Introduktion till programmering
Kurs för barn i åldern 7-9 år (åk 1-3).
Hur tänker datorer? AFK (away from
keyboard) övningar , programmering
av robotmusen Hubert och möten
med Dash och Dot.
MARKNAD / LOPPIS

Loppisrunda i Lumparland
Loppisrunda i Lumparland varje
tisdagkväll. Besök också museet på
Nybonds och passa på att dricka en
god kopp kaffe i caféet. 18-21 varje
tisdag.
ÖVRIGT Dart-kväll

Träningskvällar på Joker Dartklubb.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.
FÖRELÄSNING / KULTUR

Hiroshimadagen 2019
Panelsamtal på temat ”kärnkraft
och säkerhet” samt ljusceremoni
i Sjökvarteret för att högtidlighålla
Hiroshima-dagen.
KULTUR / MUSIK Katrina Kam-

marmusik: Clair de Lune Sofie
Asplund (sopran), Mats Bergström
(gitarr), Tom Poulson (trumpet),
Johan Ullén (orgel, piano), Cecilia
Zilliacus (violin), Stockholm Chamber Brass, Temperakvartetten.
SPORT Zumba utomhus vid
Vikingaåsens skola Instruktör:
Natalie Strandholm

DANS / KROG / NÖJE

Trubadurerna Yohan & Emil på Arken
Garden Trubadurerna Yohan & Emil
underhåller på Arken Garden från
och med klockan 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Christopher Edgar kl 22.00.

torsdag 8
KULTUR / MARKNAD / LOPPIS

Emmausfestivalen 2019 En festival
med fokus på aktion för hållbarhet
i vardagen. Två dagar av musik,
samtal, workshops och solidaritet
på Emmaus bakgård.
BARN / UNGA Barnens tatueringstorsdag Alla barn är välkomna till
museets tatueringsstudio i pysselverkstaden Korallen för att göra
egna sjömanstatueringar. Drop-in.
GUIDNING / RUNDTUR Guidad rundtur
Kastelholms slott Dagliga guidade
turer på Kastelholms slott, klockan
12 på svenska och klockan 14 på
engelska.
MARKNAD / LOPPIS Kvällsloppis på

Torget i Mariehamn Varje torsdag
mellan 17-21 ordnas det loppis på
torget i Mariehamn.

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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Evenemang
torsdag 8 forts.
SPORT Yoga på Lilla Holmen

Bomarsund Trailrun tillbaka med nya utmaningar

Hatha-yoga på torsdagar. Samling
vid volleybollsplanen. Ta med en
egen matta.

DANS / KROG / NÖJE DJ Jimi på

Arkens nattklubb DJ Jimi spelar i
nattklubben från klockan 22. 18 års
åldersgräns.

SPORT Ligafotboll:
IFK Mariehamn- Ilves
Ligafotboll i Mariehamn

Träningskvällar på Joker Dartklubb.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

KULTUR / MUSIK Orkester Norden

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.

Konsert på Alandica med en
symfoniorkester bestående av
nordiska unga musiker.

KULTUR / MUSIK Katrina Kam-

marmusik: Gör mig lite levande Lill
Lindfors (sång), Mats Bergström
(gitarr), Svante Henryson (cello),
Cecilia Zilliacus (violin)

KROG / NÖJE / SPORT

Bilbingo på Ålandstravet
Försäljning av brickor, dricka, mat
och tilltugg börjar kl. 18.00. Bingospelet startar kl 19:00.
DANS / KROG / NÖJE

Trubadurerna Yohan & Emil på Arken
Garden Trubadurerna Yohan & Emil
underhåller på Arken Garden från
och med klockan 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Christopher Edgar kl 22.00.

fredag 9
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Lär känna en ny sida av
Åland! Under guidningen beskrivs
bland annat självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund, hembygdsrätten och Ålands lagtings
och landskapsregerings uppgifter.
KULTUR / MARKNAD / LOPPIS

Emmausfestivalen 2019 En festival
med fokus på aktion för hållbarhet
i vardagen. Två dagar av musik,
samtal, workshops och solidaritet
på Emmaus bakgård.
KULTUR / MUSIK

Katrina Kammarmusik: Kreutzersenaten Temperakvartetten, Cecilia
Zilliacus (violin), Johan Ullén (piano).
KULTUR / MUSIK Katrina Kammarmusik: Why me Why me,
Jomala kyrka kl 19.
GUIDNING / RUNDTUR Guidad rundtur

Kastelholms slott Dagliga guidade
turer på Kastelholms slott, klockan
12 på svenska och klockan 14 på
engelska.
BARN / UNGA / KULTUR

Kulturnatten i Mariehamn 2019
Kulturnatten anordnas med
sensommarstämning, folkvimmel
och med musik, underhållning
och aktiviteter runt om i staden för
både barn och vuxna. Kulturnatten
2019 bjuder på kulturprogram,
strEATfood och designmarket.
Programmen hålls av flera olika
arrangörer, bland annat på
Ålands Kulturhistoriska Museum,
Mariehamns Bokhandel, Torget,
Café Julius, Emmaus och
Stadsbiblioteket.
I Mariehamns stadsbibliotek
firas kulturnatten med trynrunda,
bokmärken, verkstäder och flera
musikframträdanden kl 18-23.

tisdag 13
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Om du ännu inte har kommit igång med din
sommarträning är det inte för sent. Den 10
augusti anordnas den årliga Bomarsund
Trailrun för femte året i rad.
På Bomarsund Trailrun lördagen den 10 augusti kan du
springa bland ruinerna från
Bomarsundstiden och uppleva
de historiska platserna på ett
unikt sätt. Möjligheten finns att
se de gamla krigsområdena och
att löpa längs samma stigar som
användes för kommunikation
och transport under krigstiden.
Sträckorna är på tolv kilometer,

MUSIK Jack & Jack på nordisk turné

Åländska Jack Hancock & Jack
Sundström avslutar sin nordiska
turné med konsert på Emmaus scen
under Kulturnatten.

DANS / KROG / NÖJE Trubadurerna

Yohan & Emil på Arken Garden
Trubadurerna Yohan & Emil underhåller på Arken Garden från och
med klockan 21.

DANS / KROG / NÖJE DJ Jimi på

Arkens nattklubb DJ Jimi spelar i
nattklubben från klockan 22. 18 års
åldersgräns.

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Christopher Edgar kl 22.00.

lördag 10
KULTUR / BILAR / UTSTÄLLNING

fyra och en halv kilometer och
för de yngsta deltagarna finns
det en Minitrail på e kilometer.
Nyhet för i år är en bansträckning med start vid Kastelholms
slott och målgång i Bomarsund
på cirka 27 kilometer för de som
känner sig redo för en utmaning.
Olivia Kemetter

GUIDNING / RUNDTUR / SPORT

Paddelboden - Guidad paddeltur till
Kobba Klintar Guidad tur med kajak
från Lervik, Mariehamn till Kobba
Klintar. Varje lördag.
SPORT Bomarsund Open Water Chal-

lenge 2019 Ett öppet vatten simlopp
över 3 km, 1,5 km eller 300 m i
historisk miljö vid Bomarsund på
Åland.
KULTUR / MUSIK Katrina Kammarmusik: Schlager - en slående
historia Brunschkonsert, Alandica
Kultur och Kongress i Mariehamn
”Schlager - en slående historia”
Brunchkonsert med samtal om
schlagerns historia från Monteverdi
till Johnny Logan.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Museets maskinister kör ångmaskin
Maskinistvolontärer demonstrerar
hur trippelexpansionsångmaskinen
fungerar.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT Besök-

Volkswagen 2019 Nordisk träff för
alla typer av Volkswagen i Badhusparken.

strädgården Senses Besöksträdgård
och café mellan klockan 12 till 18.

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

parken Orkestrarna Conny Henrix
och Sandbergs spelar upp till sommardans.

Sommarens stadsvandringar i
Mariehamn På promenad genom
Badhusparken. Guide: Nann
Sommarström. Samling: Entrén till
badhusparken, korsningen Hamngatan–Norragatan.
SPORT Bomarsund Trail Run 2019

Ett lopp längs vackra vandringsleder
på stigar och vägar som finns
kvar sedan Ålands ryska tid och
Krimkriget. Motionsklasser på 12
km och 4,5 km.

DANS / MUSIK Sommardans i Badhus-

DANS / KROG / NÖJE

Trubadurerna Yohan & Emil på Arken
Garden Trubadurerna Yohan & Emil
underhåller på Arken Garden från
och med klockan 21.
KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Christopher Edgar kl 22.00.

Träningskvällar på Joker Dartklubb.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.

söndag 11

ÖVRIGT Dart-kväll

ÖVRIGT Dart-kväll

Museets maskinister kör ångmaskin
Maskinistvolontärer demonstrerar
hur trippelexpansionsångmaskinen
fungerar.
MARKNAD / LOPPIS Loppisrunda i

Lumparland Loppisrunda i Lumparland varje tisdagkväll. Besök också
museet på Nybonds och passa
på att dricka en god kopp kaffe i
caféet. 18-21 varje tisdag

ÖVRIGT Dart-kväll Träningskvällar på

Joker Dartklubb.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.

SPORT Zumba utomhus vid Vikingaåsens skola Instruktör: Natalie
Strandholm

onsdag 14

KROG / NÖJE / SPORT Bilbingo på
Ålandstravet Försäljning av brickor,
dricka, mat och tilltugg börjar kl.
18.00. Bingospelet startar kl 19:00.
KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Tomas Wahlgren.

fredag 16
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Lär känna en ny sida av
Åland! Under guidningen beskrivs
bland annat självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund, hembygdsrätten och Ålands lagtings
och landskapsregerings uppgifter.
KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Tomas Wahlgren.
DANS / KROG / NÖJE DJ Fredde på

Arken DJ Fredde spelar på nattklubben från och med klockan 22.

lördag 17
GUIDNING / RUNDTUR / SPORT

Paddelboden - Guidad paddeltur till
Kobba Klintar Guidad tur med kajak
från Lervik, Mariehamn till Kobba
Klintar. Varje lördag.

MARKNAD / LOPPIS Bosses Antik.

Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund
Loppis med kaffeservering.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT Besöksträdgården Senses Besöksträdgård
och café mellan klockan 12 till 18.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär i Ham-

MARKNAD / LOPPIS / MAT

Honungsmarknad Försäljning av honung och andra produkter som bina
och biodlarna producerar.

marland Avgångar med M/S Silvana
från Skarpnåtö brygga i Hammarland, kl 17.00. Avgång från Hällö
brygga i Geta kl 17.20. Retur cirka
kl 22.00 (4,5-5 tim). Förhandsbokning tel +358 400 229149. Observera att båtutflykten kan ställas in
vid dåligt väder.

SPORT Damfotboll: Åland United Myran Ligafotboll i damligan

SPORT Hobbyfordonsträff i Godby
Ingen anmälan, ingen avgift, alla
hobbyfordon välkomna, från moped
till lastbil, och utan ålderskrav!

SPORT Ridsport: Dressyrtävling
Söndag 26.05 Dressyr, Nivå 1.
Lördag 7.09 Dressyr, Nivå 1 (tid
meddelas på hemsidan).

MAT / MUSIK Grillkväll på Pub Stallhagen Grillkvällar med musikunderhållning vid ölbryggeriet Stallhagen. Mat kl. 18-20, musik kl. 19-21.
Grillkväll med Daniel & Alle

KROG / NÖJE / MUSIK

Trav med V5

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Tomas Wahlgren.
DANS / KROG / NÖJE DJ Fredde på

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller
Tomas Wahlgren.

torsdag 15

Arken DJ Fredde spelar på nattklubben från och med klockan 22.

tisdag 20
ÖVRIGT Dart-kväll

MARKNAD / LOPPIS Kvällsloppis på

Torget i Mariehamn Varje torsdag
mellan 17-21 ordnas det loppis på
torget i Mariehamn.

SPORT Yoga på Lilla Holmen

SPORT Ålandstravet: Travtävling

Hatha-yoga på torsdagar. Samling
vid volleybollsplanen. Ta med en
egen matta.

Träningskvällar på Joker Dartklubb.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.

SPORT Zumba utomhus vid Vi-

kingaåsens skola Instruktör: Natalie
Strandholm.
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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Bröllopstider
Valerie

0,17 H/SI
1.149,-

0,18 H/VS
829,-

0,44 H/VS
2.069,-

0,30 H/VS 0,18 H/VS
1.749,829,-

0,20 H/SI
1.149,-

Leonora

0,31 H/VS
1.819,-

0,13 H/VS
1.150,-

Måndag–fredag
9.30–17.30
Lördag 9.30–14.00

0,48 H/VS
2.350,-

UR & GULD

0,20 H/SI
1.659,-

0,32 H/VS
1.398,-

Torggatan 13,
tel. 19 833
www.wickstroms.ax

BioComb – Rent tak!
Enkel Biocid Rengöring

10 liter

39,72,20 liter

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.
1 liter

26,80
5 liter

70,10
Med
Ålandskortet

-20%!

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

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

ÅLANDSKORTET

2019

alandstidningen

.ax

Grundades 1948

1 liter utspädd BioComb räcker till
ca 5–7 m2 behandlingsyta.
SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13

butiken@fargtapet.aland.fi
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Evenemang
onsdag 21
MARKNAD / LOPPIS Bosses Antik.

Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund
Loppis med kaffeservering.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär i Ham-

marland Avgångar med M/S Silvana
från Skarpnåtö brygga i Hammarland, kl 17.00. Avgång från Hällö
brygga i Geta kl 17.20. Retur cirka
kl 22.00 (4,5-5 tim). Förhandsbokning tel +358 400 229149. Observera att båtutflykten kan ställas in
vid dåligt väder.

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Robert
Solvefjord.

torsdag 22
MARKNAD / LOPPIS Kvällsloppis på

Torget i Mariehamn Varje torsdag
mellan 17-21 ordnas det loppis på
torget i Mariehamn.

SPORT Yoga på Lilla Holmen

Hatha-yoga på torsdagar. Samling
vid volleybollsplanen. Ta med en
egen matta.

ÖVRIGT Dart-kväll

Träningskvällar på Joker Dartklubb.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Robert
Solvefjord.

SPORT Folkracetävlingar - Ålands

SPORT Ligafotboll:

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT Besöks-

måndag 26

Motorklubb r.f. Välkommen på
Folkrace tillsammans med Ålands
Motorklubb r.f

trädgården Senses Besöksträdgård
och café mellan klockan 12 till 18.

TEATER Smeden i Lövö

Handlingen utspelas 1708–1719.
Då härjade ryssarna under tsar
Peter den store på Åland och
nästan alla ålänningar flydde till
Sverige. Sockensmeden Abraham
Johansson valde dock att stanna
kvar i Lövö.

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Robert
Solvefjord.

söndag 25
KULTUR / MARKNAD / LOPPIS Lövökon-

gressens 300-års jubileum Traditionsenlig marknad, teater och
bankett till minnet av Lövökongress
som arrangerades mellan Ryssland
och Sverige under Stora ofreden år
1719 i den lilla byn Lövö i Vårdö.

TEATER Smeden i Lövö

Handlingen utspelas 1708–1719.
Då härjade ryssarna under tsar
Peter den store på Åland och
nästan alla ålänningar flydde till
Sverige. Sockensmeden Abraham
Johansson valde dock att stanna
kvar i Lövö.

IFK Mariehamn - SJK
Ligafotboll i Mariehamn.

KULTUR / MUSIK Åland Pride 2019

Välkommen till Mariehamn för att fira
Åland Pride 2019!

tisdag 27

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

SPORT Yoga på Lilla Holmen

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.

SPORT Zumba utomhus vid Vi-

kingaåsens skola Instruktör: Natalie
Strandholm.

onsdag 28
KULTUR / MUSIK Åland Pride 2019

Välkommen till Mariehamn för att fira
Åland Pride 2019!

FÖRELÄSNING Bögtjejen Aleksas resa

Journalisten, skådespelaren och
feministikonen Aleksa Lundberg
föreläser om sin livsresa som
transperson med hjälp av sin bok
Bögtjejen.

GUIDNING / RUNDTUR / SPORT

Paddelboden - Guidad paddeltur till
Kobba Klintar Guidad tur med kajak
från Lervik, Mariehamn till Kobba
Klintar. Varje lördag.

Välkommen till Mariehamn för att fira
Åland Pride 2019!

Hatha-yoga på torsdagar. Samling
vid volleybollsplanen. Ta med en
egen matta.

ÖVRIGT Dart-kväll

Träningskvällar på Joker Dartklubb.

Open Water erbjuder utmaningar för alla

Paddelboden - Guidad paddeltur till
Kobba Klintar Guidad tur med kajak
från Lervik, Mariehamn till Kobba
Klintar. Varje lördag.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Besöksträdgården Senses Besöksträdgård och café mellan klockan
12 till 18.

Torsdags paddling Paddeltur med
instruktör mellan kobbar och skär.
Passar nybörjare.

KROG / NÖJE / KULTUR Prideparaden
på Åland Pride 2019 Deltagare
och åskådare och går från västra
hamnen genom centrala Mariehamn
fram till Pridetorget, där programmet fortsätter.

KROG / NÖJE / MUSIK

DANS / KROG / NÖJE Trubadurerna

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Paddelboden - Tisdag &

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Jonas
Ericson.

Yohan & Emil på Arken Garden Trubadurerna Yohan & Emil underhåller på Arken Garden från och med
klockan 21.

KROG / NÖJE / MUSIK

fredag 30
SPORT Käringsund Triathlon 2019

Käringsund Triathlon är en skön
kombination av folkfest och
uthållighetssport i natursköna
Eckerö. Deltagarna simmar, cyklar
och löper genom ett extremt vackert
landskap.

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Jonas
Ericson.
DANS / KROG / NÖJE Dj Katja i Arken

nattklubb Öppet 22-04. Åldersgräns
18 år. Fredag fri entré, lördag 12€.
Välkomna!

KULTUR / MUSIK Åland Pride 2019

Välkommen till Mariehamn för att fira
Åland Pride 2019!

GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Lär känna en ny sida av
Åland! Under guidningen beskrivs
bland annat självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund,
hembygdsrätten och Ålands
lagtings och landskapsregerings
uppgifter.
DANS / KROG / NÖJE Trubadurerna

Yohan & Emil på Arken Garden Trubadurerna Yohan & Emil underhåller på Arken Garden från och med
klockan 21.

KROG / NÖJE / MUSIK

Angstbadan och Lowbird Blues- och
birafest med Angstbadan och Lowbird på Pub Stallhagen.

Välkommen till Mariehamn för att fira
Åland Pride 2019!

GUIDNING / RUNDTUR / SPORT

Rundvandring i Ålands lagting på
fredagar Lär känna en ny sida av
Åland! Under guidningen beskrivs
bland annat självstyrelsens och
demilitariseringens bakgrund, hembygdsrätten och Ålands lagtings
och landskapsregerings uppgifter.

KROG / NÖJE Blues- och birafest med

KULTUR / MUSIK Åland Pride 2019

KULTUR / MUSIK Åland Pride 2019

Träningskvällar på Joker Dartklubb.

GUIDNING / RUNDTUR

gressens 300-års jubileum Traditionsenlig marknad, teater och
bankett till minnet av Lövökongress
som arrangerades mellan Ryssland
och Sverige under Stora ofreden år
1719 i den lilla byn Lövö i Vårdö.

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Jonas
Ericson.

Käringsund Triathlon är en skön
kombination av folkfest och
uthållighetssport i natursköna
Eckerö. Deltagarna simmar, cyklar
och löper genom ett extremt vackert
landskap.

ÖVRIGT Dart-kväll

Välkommen till Mariehamn för att fira
Åland Pride 2019!

Blues- och birafest med Angstbadan
och Lowbird Blues- och birafest med
Angstbadan och Lowbird på Pub
Stallhagen.

KULTUR / MARKNAD / LOPPIS Lövökon-

KROG / NÖJE / MUSIK

SPORT Käringsund Triathlon 2019

torsdag 29

KULTUR / MUSIK Åland Pride 2019

KROG / NÖJE

lördag 24

Handlingen utspelas 1708–1719.
Då härjade ryssarna under tsar
Peter den store på Åland och
nästan alla ålänningar flydde till
Sverige. Sockensmeden Abraham
Johansson valde dock att stanna
kvar i Lövö.

KULTUR / MAT Forneldarnas natt
i Kastelholm Program på Jan
Karlsgården, Kastelholms slott och
i Kastelholms gästhamn. Servering.
En båk tänds på havsviken kl. 22

fredag 23

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Robert
Solvefjord.

TEATER Smeden i Lövö

DANS / KROG / NÖJE Dj Katja i Arken

Open Water Challange är tillbaka. Upplev
en simning i historisk miljö på Bomarsund
den 10 augusti.
Den 10 augusti klockan 10.30
anordnas Bomarsund Open Water Challange. Det är ett öppet
vattenlopp som erbjuder simning över tre kilometer, en och
en halv kilometer och en kortare
300 meter sträcka. Sträcka på
tre kilometer är för dem som
vill ha en riktig utmaning med
en rutt runt Slätskär. Sträckan
på en och en halv kilometer är

i mer skyddat vatten. I år finns
det även en ny sträcka för yngre
eller simmare med mindre erfarenhet. Bomarsund Trail Run
kommer att ske i samband med
Bomarsund Open Water och det
kommer därför att finnas möjligheten att kombinera löpning
med simning under samma dag.
Olivia Kemetter

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

nattklubb Öppet 22-04. Åldersgräns
18 år. Fredag fri entré, lördag 12€.
Välkomna!

KROG / NÖJE / MUSIK

Sommarens live-musik på Parks Bar
med trubadurer och coverband
På Parks bar underhåller Jonas
Ericson.

lördag 31
MAT / BARN / ÖVRIGT

Möjligheternas Torg Ett 30-tal
lokala föreningar samlas på
torget i Mariehamn för att visa
upp sina verksamheter och knyta
nya kontakter. Uppträdanden,
ponnyridning, ansiktsmålning,
ritbord, tipsrunda, servering. Tema
2019: Livslångt lärande.

SEPTEMBER
söndag 1
SPORT Hästsport: Islandshästar

Inofficiell Islandshästar.

onsdag 4
SPORT Hobbyfordonsträff i Godby

Ingen anmälan, ingen avgift, alla
hobbyfordon välkomna, från moped
till lastbil, och utan ålderskrav!

ALLA VARDAGAR
BARN / UNGA Öppet på 4H-gården
i Jomalaby Bekanta dig med en
bondgård och alla dess djur på 4Hgården, som är öppen varje vardag
mellan 9 och 15.

ALLA DAGAR
BARN / UNGA Barnens frågeäventyr på
Jan Karlsgården En rolig tipsrunda
om Jan Karlsgården som passar
nyfikna barn. Hämta en svarsblankett i Grindstugan (öppen 10-17)
och få en belöning efter din runda.

Fler evenemang på

www.aland.com
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Vi har alla pusselbitar
Nu även personförsäkringar!
Med rätt försäkringar blir livet tryggare. Vi har breddat vårt utbud
– nu kan du även teckna personförsäkringar hos oss.
Ömsen Hälsa, Ömsen Resa, Ömsen Liv och
Ömsen Olycksfall finns bland våra nyheter.
Det är smidigt att välja Ömsen för alla dina försäkringar.
Vi finns nära dig och du får snabb och personlig service.
Ta kontakt med oss! Vi hjälper dig
att lägga ditt personliga trygghetspussel.
omsen.ax | 018 27 600 | Köpmansgatan 6
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38 Sevärt

Sevärt
Dockskåpsmuseet
Mina Små Hus

Lemland. Öppet onsdagar kl.
18.00-20.00 den 29 maj-26 juni
samt 7-28 augusti

En liten utställning av
dockskåp och andra leksaker
från olika årtionden.

Eckerö Post-och tullhus
Dagligen kl. 10.00–18.00

Svartvit svit av oljemålningar
och en installation.
Konstutställning: ”Pilgrim”
av Henrika Lax . 30 juli - 29
augusti.

Måndag och torsdag
kl. 10.00–13.00, samt måndag
och onsdag kl. 16.30–20.00

28 maj-8 september – Min
konst! Retrospektiv utställning
av Olle Törnqvist med måleri,
skulptur, formgivet, arkitektur
och miljö!

Galleri Juha P.

Måndag–fredag kl. 10–17,
lördag kl. 10–14.

VILL DU OCKSÅ SÄLJA ÅLANDSKARTAN?
Kartan levereras till återförsäljare i förpackningar om minst 10 st.
Beställningar skickas till kartor@strax.ax
Säljer du den redan? Kom ihåg att fylla på i lagret!

Galleri Juha P – Tavlor av
Juha Pykäläinen.

GALLERIET

Måndag-fredag 10–17,
Lördag 11–15.

Tom 31 augusti – Anna
Nygård – fotoutställning med
fokus på mode och hållbarhet

Geta bibliotek
Tisdagar kl. 16-20
Torsdagar kl. 13-17

Tom 27 augusti – Fokus
på naturen, fotografier
sammanställda av Marianne
Asp Gottberg och Millen
Samuelsson-Carlsson

Jomala bibliotek

Tisdag och torsdag kl. 14-20,
onsdag kl. 10-15

Juni-augusti – Pilgrim – en
svartvit svit av oljemålningar
av Henrika Lax.

Kastelholms slott
Öppet alla dagar 2 maj–15
september, kl. 10–17

www.strax.ax

Ålandskartan säljs över hela Åland, bland annat i bokhandeln,
sportaffärer, ombord på fartygen till Åland och många turistanläggningar.
I Stockholm: Kartbutiken Mäster Samuelsgatan 54 och på www.kartbutiken.se

Viking Line 60 år – Utförlig
guidning om den åländska
handelsflottan. Körning
av veteranmaskiner samt
traktorer. 31 juli - 28 augusti

Finströms bibliotek

Föglö bibliotek

REKOMMENDERAT PRIS 9.80 €

Onsdagsöppet på Lasse
Erikssons fartygsmuseum i
Vårdö Grundsunda

Lemlands bibliotek

Augusti – Ödegårdar
av Oscar Johansson.
September – Akryl, Fablernas
värld av Bo Torgé

Stor Ålandskarta i skala 1:100 000 med detaljerad
information om höjdförhållanden, vägar, vatten
områden och öar. Perfekt att ha hemma, i bilen
eller på stugan. På baksidan finns karta över
Mariehamn med omgivningar och förteckning
över sevärdheter, utflyktsmål och tips på cykelrutter.

Vårdö, öppet varje onsdag mellan
klockan 12 och 21.

Tom 8 september – ÖAR –
Island Craft, konsthantverk
av 73 deltagare från 4 öar i
Östersjön.

Måndag–onsdag kl. 12–20,
torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–14

ÅLANDS KARTA

Lasses fartygsmuseum Ålands folkhögskola

Slottsguidningar 23.6-9.8
dagligen, kl.12 på svenska
och kl.14 på annat språk.
Besök Kastelholms slott, Jan
Karlsgårdens friluftsmuseum
och Fängelsemuseet Vita
Björn.

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

Tisdagar kl. 09 - 13 och 18 - 20
Onsdagar kl. 09 - 15
Torsdagar kl. 09 - 13 och 18 - 20

Mariehamns
stadsbibliotek

Måndag–torsdag kl. 9–20
Fredag kl. 9–18
Lördag kl. 10–16

Sommarsalong av
medlemmar i Ålands
Konstförening.

Alla dagar hela sommaren.

Art Park 2019. Studerande
vid hantverkslinjen ställer ut
slutarbeten utomhus. Årets
tema är Rötter.
5 augusti - 26 augusti

Ålands Fotografiska
Museum

15.6-31.8, Tisdag-lördag: kl. 11-18
1.9-30.9, Lördag och söndag
kl. 11-16

30 juli - 29 september
Fotografi i Dagens Nyheter bildjournalistik 1902-2019.

Ålands Jakt- och
Fiskemuseum

22 juni–4 augusti alla dagar
kl. 10.00–18.00. 5–31 augusti
måndag–lördag
kl. 10.00–17.00.

13 maj–31 augusti –
oljemålningar av Leif
Sundberg

30 juli - 3 augusti

27 maj–31 augusti – The
Young Boy and the Sea,
fotografier av Kennet
Bamberg

Mariehamnsmuseet

Ålands konstmuseum

Öppet dagligen 1 juni-31 augusti
kl. 12.00-16.00

Sommarutställning
– Kaffeveranda och
brunnspaviljong
Kaffeveranda och
brunnspaviljong i
Mariehamnsmuseet
30 juli - 31 augusti

Pub Stallhagen

Alla dagar kl. 10.30-23.00

28 maj-31 augusti –
Blomstra! – keramik och
målningar av Anna Lind
Bengtsson.

Sjökvarteret
Öppet året om.

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

Skeppargården Pellas
Öppet 17 juni – 31 augusti,
alla dagar kl 11-16

Sommarens utställning
på Vindsgalleriet. Även
kaffestuga.
”Maritim horisont” –
Fartygsmodeller och maritima
konstverk av Yngve
Gustafsson och TH Norling
30 juli - 31 augusti

Smakbyn

Måndag-fredag från kl. 11,
lördagar från kl. 13.
Söndagar stängt.

Konstuställning: " Det var en
gång i skärgården" av Victoria
Yaroshik.
1 augusti - 30 september.

Maj-augusti alla dagar
kl. 10.00-17.00
I övrigt måndagar stängt,
tisdag-söndag kl. 11 – 17,
torsdagar kl. 11 – 20

Tom 15.9 – LUVID FILMs
konstnärsporträtt visas i Qben
Tom 15.9 – skulptören
Kim Simonsson och
videokonstnären Santeri Tuori

Ålands
Kulturhistoriska
museum
Juli-augusti alla dagar
kl. 10.00-17.00

24 maj-25 augusti – IFK
Mariehamn 100 år.

Ålands
sjöfartsmuseum och
Pommern

Juni-augusti alla dagar kl. 10–17

I basutställningen finns
spännande berättelser och
fantastiska saker. Även
interaktiva stationer. För barn:
Ruby och havet.
7 mars 2018–1 mars
2020 – Tro, Hopp och
Kärlek – utställning om
sjömanstatueringar
1 maj 2019 – Segelfartyget
Pommern nyöppnade med
en helt ny besöksupplevelse:
Pommern – 100 dagar under
segel.

Önningebymuseet
Juni-augusti tisdag–söndag
kl. 11.00–16.00

9 juni–31 augusti –
Sommarsalongen VÅGA,
verk av den australiensiska
konstnären Danelle
Bergström.

Just nu 6 / 2019
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RESTAURANG OCH BAR
VID HAVET
ÖppeT:
1 juli-10 aug
ÖPPET ALLA DAGAR (köket öppet 17.00-23.00)
11 aug -24 augusti
ÖPPET On-lö (köket öppet 17.00-22.00)
25 augusti-28 september
ÖPPET Fre-lö (köket öppet 17.00-22.00)

Boka bord online via
www.brasserie.ax eller ring 018 17613

Östra Hamnen, Mariehamn

SER
150 PLATEN
I SOL

SOMMAR-DJ
:S
I BAREN
PÅ HELGERN
A

EN OAS
N
MITT I STA
À LA CARTE
INSPIRERAD OCH
VINLISTA
WOOD OVEN - FRESH PRODUCE - ITALIAN STYLE

ÖPPETTIDER
17 JUNI – 16 AUGUSTI
SÖN – TORS
FRE – LÖRD

INDIGO RESTAURANG & BAR: BISTRO, LUNCH,
MIDDAG, NATTSUDD, UTEPLATS, HANTVERKSÖL,
COCKTAILS OCH MYCKET MER. INDIGO – DITT
ANDRA VARDAGSRUM. VÄLKOMMEN.

ditt andra vardagsrum.

ÖPPET VARJE DAG HELA SOMMAREN. RESTEN AV ÅRET: MÅ–LÖ. NYGATAN 1, MARIEHAMN +358-18 16 550 • WWW.INDIGO.AX

11.00–22.00
11.00–05.00

WWW.DIABLO.AX – NYGATAN 3 – 018-17100

Stan’s
populäraste
kebab!
• KEBAB
• KYCKLINGKEBAB
• VEGETARISKT
• HAMBURGARE
• SALLADER

MÅNDAG–FREDAG
10.30–20.00
LÖRDAG–SÖNDAG
11.00–20.00
TEL. 19 770

Välkommen till

Draken Kebab

