HEM & BYGG

Lär känna din spis
ÖL I MATEN

Surdeg

Ålands största
evenemangskalender

NÄRPRODUCERAT
PÅ HÖG NIVÅ

Fermentering och matnörderi hemma
hos kocken Viktor Eriksson

Se sidorna 33–36

Cello utomhusdekorationsbelysning 540 st
LED IP44, 53,9 m +
10 m anslutningssladd

33

50

Bosch arbetslampa GLI 18
v-1900 CT
arbetslampa
med blåtand

139

Laddbar ficklampa
LED 300 lumen, usb

31

90

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

Dags att bygga nytt, säger ni?
Efter åtta och ett halvt år känns huset,
som nyligen var sprillans nytt och
fräscht, inte så nytt och fräscht längre.
Alla golvlister är inte så där perfekt vita
längre, något fönsterbräde har ett runt
märke efter en kruka som läckte och
parketten har antagit en annan, lite
mörkare, färg.
Och lite, lite börjar det klia i fingrarna. Kanske det skulle vara dags att göra
om lite? Ge huset en nytändning. Inte
för att det är av nöden tvunget, men bara för att det skulle vara lite kul med en
förändring – och för att vissa val kanske
inte visat sig vara de klokaste.
Som det här med vita tapeter i köket,
till exempel – trots att vi egentligen hade
fallit för en mönstrad tapet. Praktiskt
med vitt, tyckte vi av någon outgrundlig
anledning då. Helt fel tänkt, kan jag säga.

Borde vi tapetsera om medan tid är?
Och badkaret. Vad skulle vi med
det till? Nu när barnen blivit lite äldre
används det knappt längre. Det är kanske inte det mest ekonomiska att riva
en badrumsvägg (så det kommer aldrig
att hända) men de där kvadratmeterna
skulle verkligen behövas för att få mer
utrymme för våra kläder.
Inte är det heller särskilt klokt med
parkett i hela köket. Det säger sig självt
att det är mycket enklare att rengöra ett
klinkersgolv vid spisen och vid diskhon.
Men så långt tänkte vi inte då.

så kanske det är. Det är av misstagen
man lär sig hur man vill ha det.
Nu har jag varken tid eller lust att
bygga något nytt hus. Jag älskar huset,
och platsen där det står.
Möjligen att det är dags att fundera
i andra banor när det blir
för tungt att gå i trappor.
Men dit är det förhoppningsvis långt ännu.
Men nya tapeter i
köket… Det är väl ett
lagom jobbigt projekt?
Sandra Widing

Det är ju otaliga beslut som ska fattas när
man bygger hus. Inte konstigt att vissa
ter sig lite irrationella i efterhand.
Folk säger att det är först det tredje
huset man bygger som blir perfekt. Och

”Kanske det skulle vara dags att göra om lite?
Ge huset en nytändning. Inte för att det är av nöden
tvunget, men bara för att det skulle vara lite kul med
en förändring – och för att vissa val kanske inte visat
sig vara de klokaste.”

Underbart
smaragdgrön kruka
från Bergs
Potter.

Krukan
Dusty i räfflat
mönster från
Bloomingville.

Blomkruka
Como från
House Doctor
är tillverkad
i järn.

Jag brukar inte shoppa blomkrukor annat
än när jag saknar rätt storlek för en nyinköpt
blomma. Och de jag har hemma är neutrala,
så att de ska passa i
alla rum.
Men det är svårt att förneka att en fin kruka är en
trevlig inredningsdetalj.
Jag gillar färg och jag
gillar struktur. De här
fem får gärna flytta in
hos mig.

Härligt stor,
mörkblå kruka
från Isadeco
i modellen
Sunset
Krukan Nian i stål från
Tower.
House Doctor ger ett
lite ruffare intryck.

Golv
i olika färger och former!

Laminat
från

12,90/m
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Lagervara.

24,90/m
Lagervara.

Gäller så långt lagret räcker.

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

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

Redaktör Sandra Widing Text Otto Johansson, Staffan Lund, Alexandra Gäddnäs, Sandra Widing, Kevin Eriksson Ansvarig utgivare Daniel Dahlén
Omslag/Foto Viktor Eriksson/Hülya Tokur-Ehres Foto Hülya Tokur-Ehres, Daniel Eriksson, Staffan Lund Layout Staffan Lund Annonsproduktion
Ått/ Annonsverkstan Tryck Tidningstryckarna På Åland Upplaga 30.000 ex Ges ut av Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Kontakt E-post: fornamn.
efternamn@alandstidningen.Ax, telefon: + 358 18 26026, adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland.
Tidningen distribueras till alla åländska hushåll och finns på följande platser: Kantarellen, Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs
galleria, Magazin, Stadsbiblioteket, Hotell Arkipelag, Hotell Adlon, Park Hotell, Scandic Hotell Savoy, F:ma Erik Mattsson,
Kea-Market, Turistinformationen Storgatan.
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Skydda hem
och stuga!
Ajax hemlarm
Inbrott
Brand
Läckage
Video
Fjärrstyrning
av elapparater

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

Dahua kameraövervakning

Trådlöst
Med kabel

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

FL EX I B IL IT E T M E D HÖ G B ILDKVA LI T E T !
Harrys El Ab

år i branschen
1979-2019

Dusch- och
badkarskampanj!

-25%
På hela
sortimentet!
Gäller t.o.m. 31.12.2019.
Går ej att kombinera med
andra kampanjer.

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

Elverksgatan 5, tel. 14 100 • vard 8–17, lörd 10–14 • www.harrysel.ax • info@harrysel.ax

Auktoriserad
VVS-installatör

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

50 KM PÅ EL, 800 KM PÅ BENSIN.

Nya Passat GTE.
Laddbar hybrid

Passat Variant
GTE 49 913 €

Nya Passat GTE. Hög komfort, fulladdad med topputrustning.
Nya Passat GTE är en rymlig och säker laddbar hybrid, vars topputrustning tar körbarheten och säkerheten till nya höjder. Bekanta dig med den högpresterande Passat GTE-modellen och den mångsidiga utrustningen hos våra Volkswagen-återörsäljare eller på adressen volkswagen.fi.

Tillgänglig för leverans under 2019.

Passat Variant GTE Plug-In laddbar hybrid 160 kW DSG-automat pris 49 913 € (inl. leveranskostn. 600 €) med CO₂-utsläpp 33 g/km. Passat-modellseriens komb. EU-snittförbrukn. 1,3–8,5
l/100 km, CO₂-utsläpp 29–199 g/km. De rekommenderade riktpriserna 29.8.2019 inkluderar leveranskostnader 600 €. Bilen på bilden är specialutrustad. Serviceavtal för Passat-modellerna
från 30 €/mån. 3 års avtal, 15 000 km/år. Importör av Volkswagen-bilar i Finland är K Auto Oy.

Autoliike Oy

Vikingagränd 7, Mariehamn
Vikingagränd
7, Mariehamn
www.bifa.ax
Öppet
mån-fre 8-17,
bilförsäljningen lör 11-15
Katuosoite 1, Kaupunki, Automyynti 012 234 5678
Nyt saat Plussaa Volkswagen-huollosta.
Puhelun hinta 012-alkuisiin yritysnumeroihimme lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min
www.bifa.ax
Öppet
mån-fre
8-17,
bilförsäljningen
lör
11-15
Christoff
er Perjus
tfn 526 225
| Jonny
Henriksson
tfn8,35
526
205
Tony
Saarinen
tfn 526 201 | Denny Eriksson tfn 526 210
ja matkapuhelimesta
snt/puhelu
+| 16,69
snt/min
(sis.alv. 24 %).
Automyynti: ma-pe 8–18, la 10–14
• www.volkswagen.fi

ervice
sig!

ta oss
r info.
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Flexibla huslösningar

Hos oss finns

krossgrus

MED OCH FÖR KUNDEN

i alla storlekar!

Nu har vi även matjord
& täckdikningsgrus
50 års erfarenhet av att producera, sälja och distribuera
berg och grusmaterial till företag & privatpersoner.
Ingen beställning är för liten eller för stor!

Torpvägen 728
22240 HAMMARLAND
Tel. 33615

Har allt i Sand
Egnahemshus

Fritidshus

Garage

Vi bygger som du vill ha det. Välj om du enbart vill beställa
stommen till huselementen eller om du vill att vi tar hand
om allt från ritning till inflyttningsklart hus. Välkommen att
ta kontakt så tar vi fram den bästa lösning för dig!

Bra service lönar sig!
Kontakta oss för mer info:

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

elementbyggen.ax

018 23 491

elementbyggen@aland.net

DRIVE TOGETHER

A U TO M A

MA ZDA2

T VÄ X L A D

OPTIMU

18 49 0 €

MAZDA2 OPTIMUM

M

VA R D A G S LY X S O M S TA N D A R D
Välkommen till oss för att provköra den sportiga och lyxiga stadsbilen Mazda2 Optimum.
Standardutrustning bl.a.:
• Automatväxlad • Automatisk AC • 15” lättmetallfälgar • 7” MZD Connect multimediasystem • Farthållare
• Parkeringsvarnare bak • Backkamera • Mörktonade bakrutor • Regnsensor • SCBS -Smart City Brake System • LDW-filvakt
Mazda2 Optimum 2 pris från 18 490 € + 600 € leveranskostnader. Modellens förbrukning EU-blandad 5,9 l/100km. Uppskattat CO2-utsläpp 133 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
Gäller bilar som registreras innan 31.12.2019.

Bilförsäljning:
Sven tel. 329 920, Conny tel. 329 922, Pontus tel. 329 926
Reservdelar: tel. 329 921 • Verkstadsbokning: tel. 329 935

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

www.hawe-bil.com
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00
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Gör hösten mysigare med ett
Lyxigt spabad
som är tyst, lätt,
tjockt isolerat
och med minimal
driftkostnad.
Välkommen
in så berättar
vi mera!

Är trygg värme viktigt för dig?
Vi tar ansvar för
våra värmepumpar,
även efter att vi sålt dem.
Vi på Klingbergs Elektriska är
Certiﬁerade Installatörer
Av Förnybar Energi
med behörighet på värmepumpar och ytnära jordvärme.

IVT värmepumpar kommer direkt från fabriken i Tranås
och vi som installerar dem är certiﬁerade specialister
Därför vågar vi ge dig 10 års garanti på kompressorn och 6 år
på hela värmepumpen.
*10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.
www.ivt.se

Auktoriserad
VVS-installatör

Godbyvägen 11, AX-22100 Mariehamn, tel. 22 111 • info@klingbergs.ax • www.klingbergs.ax • vard. 09.00-17.30, lörd. 10.00–14.00
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Nytt
badrum
till jul?
Ett hem har väggar och tak.
Det är du som gör hemmet. Vi gör det möjligt för dig.
Ett bostadsköp är den största investeringen för många ålänningar.
Hos oss får du ett tryggt bolån som anpassar sig efter din
livssituation. Som ägarkund får du också OP-bonus för ditt bolån.
VÅTRUMSCERTIFIERADE

KONTAKTA OSS
FÖR OFFERT!
0457 313 5157

Läs mer: op.fi/bolan

Alla jobb med garanti!

CB
Konstruktion

Borosan
och Decorama
i lager!

23,90

Stort urval
gångmattor

/rll

80 cm bredd

Fixa höstfint hemma.
Greenline
Coloria Greenline är en
ny ekologisk vattenburen
antimikrobisk inomhusfärg
som stoppar mögel och
bakterieväxt. Färgen är
luktfri och har en utmärkt
”andningsförmåga”.
Matt och halvmatt.

Kom in via oss först - så hjälper vi dig på traven!

TopOil
0,5 liter
För arbetsbänkar av trä
speciellt i kök och badrum
– matt
– avvvisande
– låter ytan andas.

Grundades 1948

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

butiken@fargtapet.aland.fi
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Sov gott i
rätt säng

En god natts sömn gör underverk för kroppen, det
vet vi alla. Och att sängen spelar roll vet vi också.
Men vad ska man tänka på när man köper säng?
Vilken typ av säng man behöver är förstås individuellt, och beror på allt från hur man sover till om
man har till exempel ryggproblem. Men det finns
några saker man kan tänka på.
Sandra Widing
Källa expressen.se, nordichometalk.se, mio.se, sangjatten.se, testfakta.se
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kreativa lösningar i
hyreslägenheten
Att piffa upp en hyreslägenhet kan ibland vara klurigt.
Ofta är det förbjudet att måla om eller att fästa större
saker på väggarna. Med lite kreativitet är det dock lätt
att göra om ett tråkigt vardagsrum till ett mysigt
höstrum – utan att lämna några spår efter sig till
efterföljande hyresgäst.

Tänk större
Ifall hyresvärden inte tillåter att du
spikar upp saker på väggarna eller du
känner dig besegrad av en massiv
betongvägg: tänk större! En helkroppsspegel behöver inte nödvändigtvis hängas upp. Spana efter en hög spegel med
rejäl ram som du kan luta mot väggen.
Samma sak gäller tavlor. En billig och
fin lösning är att köpa de största ramarna nu kan hitta på second hand och
komplettera med ett fint print, kanske
en gammal skolplansch i nytryck som
dessa från Naturelaboratoriet?
Foto: Naturlaboratoriet

Klistermärken för vuxna

Foto: Amazon.com

Ett lätt sätt att göra om ett vitt kaklat kök eller
badrum är genom kakeldekor. Det finns en
stor uppsjö av klistermärken, anpassade till
standardmåtten på kakel, som bara är att
klistra upp på väggen för att få en helt ny
känsla. Resultatet blir realistiskt – det tog
mig själv tre månader att inse att vårt badrum i studentlägenheten inte hade inslag av
marmorgröna plattor utan att det faktiskt var
kvarlämnade klistermärken.

Foto: Daniel Eriksson

Utnyttja gardinstången
Gardinstången funkar utmärkt att använda till annat än
gardiner. Växter, vykort och fotografier hänger lätt och
ledigt från stången och är ett utmärkt alternativ till väggen. En färgglad lösning är att hänga upp en kruka med
murgröna eller gullranka som du sakta låter klättra längs
stången. Cityblommor har till exempel flertalet fina lösningar med hängande ljuslyktor – bara kom ihåg att släcka
ljusen innan du lämnar rummet.

Stora växter
En sliten hög pall med en enorm växt på kan
lätt liva upp ett tråkigt hörn. En tacksam
växt, både för sin storlek och för att den är
väldigt lättskött, är monsteran. Allt den vill
ha för att bli enorm är en stor kruka, sol
och en hel del vatten. Titt som tätt söker
även stora växter och mindre träd nya hem
i second hand-grupper på Facebook – så håll
Foto: Alexandra Gäddnäs utkik efter riktiga kap som definitivt livar upp
rummet och tar uppmärksamheten från
icke-existerande tavlor på väggen.

Öppna hyllor
En stor öppen bokhylla
har oändligt många användningsmöjligheter.
Ikeas klassiker Kallax
dyker titt som tätt upp
både på Emmaus byggretur samt på Ålands
köp och sälj och är ett
utmärkt alternativ för
tavelupphängning. Håll
utkik efter en bred variant och ställ tavlorna
på rad högst upp.

Text: Alexandra Gäddnäs

Foto: istock

Foto: Ikea
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Välkommen till oss på

– din personliga optiker i Roslagen!
Kom in för
en komplett

hälsoundersöknin
g
av din
a ögon hos din
personliga optike
r
i Roslagen.

Vi har bågar
för alla smaker,
med bra priser.

Flyttplaner?
Att köpa bostad innebär nya och kanske oväntat
höga kostnader. Ansök om ett lånelöfte som passar din
ekonomiska situation, innan du går på visning. Då kan
du agera snabbare när du hittar ditt drömhem.

Välkommen in!

HALLSTAVIK: Uppsalavägen 7, tel. 0175 200 25
NORRTÄLJE: Billborgsgatan 1, tel. 0176 109 00
ÅKERSBERGA: Rallarvägen 8 (i Willyshuset), tel. 08 540 220 05
RIMBO: Centralvägen 3C, tel. 0175 720 20

Öppet: vardagar 10–18, lördag stängt

Ansök på nordea.fi/lånelöfte

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

2020
MÅND–FRED 9–18, TORSD 9–20, LÖRD 10–16 • TORGGATAN 14, TEL. 19 745
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Teboil Activ nu
för endast 1 cents
tilläggspris per liter!
t.o.m.30.11.2019

Köksbänkar

Fönsterglas
Termoglas
Plexiglas
Speglar

AV GRANIT
ca 20 olika

BESTÄLL DIN VILLAOLJA
NU PÅ TEL 57 502

Du kan vinna
500 liter villaolja!
Genom att beställa senast 31.12.2019 är du
med i utlottningen av två vinster! 500 liter
villaolja eller en kopp kaﬀe med wienerbröd.
Dragning sker 10.1.2020.

Du kan även beställa via 0800 183 20
eller www.tilaus.teboil.ﬁ
Utlottningen arrangeras av Deep Oil.

ÄVEN KOMPOSIT
hittar du hos oss!

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

– När du behöver

Stenhuggeri

ett lyft!

LASTBIL MED KRAN • MOBILKRAN

Saarinen &
Åkerblom
Karlbergsvägen 8
Norrböle

Tel. 23 069

www.stenhuggeri.ax
saarinen.akerblom@gmail.com
FORD GARANTI
år eller
100 000 km

– mångårig erfarenhet –

Tel. 0400 721 214

KÖTTPIROG

NYA FORD TRANSIT CONNECT
PROVKÖR HOS MOTORCOMPANY!

MED KORVBIFF
MED KEBAB
MED BIFF
MED TVÅ
KORVAR

PRIS FRÅN

24.55147 €*

6–
00

Den perfekta partnern under arbetsdagen!
Nu är nya Transit Connect ännu snyggare och dess förarhytt är ännu
personligare. Bagageutrymmet utnyttjas lätt tack vara sidodörrarna
och pardörrarna bak och rymmer upp till 2 europallar. Den nya effektiva
Ford EcoBlue 1.5 TDCi -dieselmotorn kan fås med M6-manual- eller
A8-automatväxel. Nya Transit Connect erbjuder förutom omfattande
standardutrustning även smart teknologi som förbättrar säkerheten
och körbekvämligheten i dagligt bruk.

MEGA

9–
00

• Lastutrymmet 2,9 m3 (L1-längd) och 3,6 m3 (L2-längd)
• Lastutrymmets längd upp till 3,4 m

Välkommen och bekanta dig och provkör! ford.fi
Shell_Godby_Driver’s_A3

Nya Ford Transit Connect från 24.551,47 € (skattefritt 19.745 € + beräkn. bilskatt med CO2 -utsläpp 156 g/km 4.206,47 € + 600 € lev.kostn.). Nya
Ford Transit Connect med CO2-utsläpp 156–180 g/km och förbrukning 6,0–6,9 l/100 km. Utsläppet och förbrukningen beräknas enligt det nya
WLTP-mätningssättet. Bilen i annonsen är extrautrustad.
*

FÖR

UNGR
VRÅLH

IGA! 50

0 G!

LÄSK

+1–

00

ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL. 22!

Godby Service
Västra utfarten, tel. *5252, Tom Enestam 525 303, Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311
Bilförsäljning: vard. 9–17. lörd. 11–14. www.motorcompany.ax

Tel. 41 210. www.godbyservice.ax
MÅ–FR 07–22, LÖ 08–22, SÖ 10–22
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Glasfasader

Glastak

Fönster

Dörrar

Balkongräcken

Inglasning

VÅRT SORTIMENT
VÄXER HELA TIDEN!
Vi söker efter bästa kvaliten och bästa priset varje dag. Nedan hittar ni ett urval av vad vi levererar!
HALLE
Nyhet för i år! Rita ditt eget uterum i Halles
konﬁgurator och få offerten direkt när du är
klar. Beställ komplett kanalplast till ditt eget
projekt för Ålands bästa priser!
KROKOM
Krokomporten. Porten som verkligen sparar
pengar åt dig. En 60mm villaport med U-värde
0,91 W/m2/K eller varför inte en 80mm industri
till företaget med U-värde 0,54 W/m2/K?
KASKI
Kaski dörrar är ett känt märke. Vi däremot tar
dom direkt från fabrik med minst mellanhänder!

MALMERK GROUP
Inglasningar, balkongräcke, uterum i hel
aluminium med glastak. Eller varför inte
Schüco aluminium fönster eller skjutpartier?
PLASTO
Europas största och snabbaste fabrik med
öga för kvalitet på plastfönster! Schüco proﬁl
eller Bluevo proﬁl. Alla med bästa betyg i
Europa på plastfönster.
R-FIX
Allt inom rostfria räcken! Med ﬂera olika
modeller! Som exempel stolpritt räcke
med fullglas!

SAKU METALL
Ståldörrar i hög kvalitet!
KINEMA
Kinema erbjuder parkeringslösningar, portar,
lastbryggor, dockningsrum och mycket mer!
FENESTRA
Fenestra balkongdörrar och fönster.
SUNGATE
Automat grindar, skjutgrindar & staket! Vill
du hägna in något? Vi erbjuder full service!

Tel. +358 40 1649 100 • info@tradeit.ax • www.tradeit.ax

maskiner för proffs och
hemmafixare!
Rikt & Planhyvel PT 200 ED

549,-

Liten och smidig rikt- och planhyvel i kompakt konstruktion.
Enkel att ta med.

Snickerimaskin DWM 150

1.299,-

Liten och kompakt kombimaskin med många olika
funktioner: Rikthyvling,
planhyvling, sågning,
räsning och borrning

Borrmaskin RBM 780 SB

Bandsåg HBS 230

399,-

Smidig liten bandsåg för hobbyhantverkaren. Med LED-lampa
och bärhandtag samt lutbart
bord. Klinga från 6 till 12,5 mm
bredd kan användas.

Bandsåg HBS 400

579,-

Spånsug DC 200

• Motor 400 V 1,5 kW/2 hk
• Max Såghöjd 200 mm
• Max sågdjup 375 mm

RBM-seriens radiella borrmodeller är
speciellt designade för dem som arbetar i trä. Maskinen har ett borrhuvud
som vrider sig och rör sig framåt och
bakåt. Bordet roterar 360 °.

• Sugkraft 1150 m3 /h
• Anslutning 100 mm
• Volym 65 l

1.349,-

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

279,-
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FIXA HÖSTMYSET!
ESTELLE

ESTELLE 3-sits soffa 227 cm (1.899,-) 1.499,- Leveranstid 5-7 dagar i vissa färger!

STOR SOFFSPECIAL!

Just nu prissänkta favoritsoffor hos EM home!

CHESTER

TRENTON

Finns i lager!

Alla modeller i lager!

CHESTER 3-sits soffaj (899,-) 799,-

OSLO & IBEN
Stolen finns i olika färger!

VÅR STORSÄLJARE!

TRENTON 3-sits sofffa 549,- Finns även som hörnsoffa

ORUST
Finns i lager!

Mera öppet på lördagar:

10–16!

EM ÅLAND

OSLO & IBEN Matgrupp (699,-) 399,-

ORUST Säng (1.990,-) 1.199,- Köp till gavel!

Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16
www.emhome.se
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VIKTOR
ERIKSSON
Fortsättning på nästa sida
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”Den här boken är bra, den är mer tänkt för amatörkocken men innehåller ändå väldigt mycket” säger Viktor
Eriksson om Jenny Neikells ”Fermentera”.

I huset i Saltvik kan den
åländska matkreatören Viktor
Eriksson experimentera med
allt han inte hinner med på
Silverskär. Med huvudsakligen
åländska råvaror har han det
senaste året fokuserat på
fermentering.
– Det handlar om att ta tillvara allt och att skapa premiumprodukter, säger han.

V

iktor Eriksson blev 2018 utnämnd
till Ålands matambassadör. Nyfikenheten, viljan att alltid utvecklas
och lära sig något nytt är det som
alltid drivit honom och tagit honom från
jobb som diskare via stjärnkrogar i Helsingfors till att bli kökschef på Silverskär.
Men matlagningen börjar och slutar inte
i restaurangköket utan följer med hem till
huset i Saltvik. Här bor han med sambon
Emelie, sonen Vidar och hundarna Balder
och Selma. Matintresset märks redan ute
på gården där ett litet land framför huset är
överfyllt med grönsaker.
– Emelies morföräldrar har ett växthus
ute på Brändö. Där har vi tidigare somrar,
innan vi fick Vidar, odlat kanske 40 eller 50
olika sorters grönsaker men nu har vi fått
skala ner lite, säger Viktor Eriksson
medan han visar upp zucchini
och åkerbönor.
– Jag har provat att
göra miso på åkerbönorna, de odlas på
Åland men används
bara som foder för boskap i dagsläget.
Förkärleken för
det lokala är också
något som präglat Viktor Erikssons tid som
kökschef på Silverskär. En
uppvärdering av det lokala och en
Åkerbönor odlas
innovativ men äkta kokkonst har
runt om på Åland
men bara för att
gjort honom och Silverskär till en
bli djurfoder. Viktor
åtråvärd destination för både ålänEriksson har provat
att förädla dem och
ningar och besökare utifrån.

Genom böcker och experiment har Viktor Eriksson lärt känna fermenteringen. ”Först är det viktigt att följa receptet noga för att det ska bli rätt, det är
ändå kemi” säger han.

man låter en matvara
jäsa vilket i sin tur aktiverar hälsosamma bakterier som tillför syra till maten.
Grundtanken har varit att bevara
maten men i dagsläget används det
främst för att skapa unika smaker.
På senaste år har metoden fått
odlar dem nu i sin
ett kulinariskt uppsving. Viktor
egen trädgård.
Eriksson ser danska stjärnrestauFermentering
rangen Noma och kocken René Redzepi
Fermentering och mjölksyrning är båda
som en trendsättare.
gamla kulinariska traditioner som med lo– När de drog i gång var fermenterat
kala variationer förekommer i alla världens
inte något man använde sig av i en större
hörn. Vin, mögelost, surkål eller surströmutsträckning i restaurangvärlden. Noma
ming, listan kan göras lång.
började med ett testlabb där de provade att
Fermentering innebär enkelt talat att

fermentera allt möjligt och kunde genom att
göra det på ett vetenskapligt sätt ta använda
sig av metoden på ett helt nytt sätt, säger
Viktor Eriksson.
Förra hösten släpptes även boken ”The
Noma guide to fermentation”, en tegelsten
på närmare 300 sidor som innehåller en
80-sidig guide till grunderna av fermentering samt recept och instruktioner för att
fermentera olika råvaror.
– Det finns många böcker om fermentering. Jenny Neikells ”Fermentera” är en bra
och bred bok som är tänkt för hemmafermentering exempelvis, säger Viktor Eriksson
när han visar upp den hög böcker om fermentering han samlat på sig.

”Noma började med ett
testlabb där de provade
att fermentera allt möjligt och kunde genom
att göra det på ett vetenskapligt sätt ta använda
sig av metoden på ett
helt nytt sätt.”
Fortsättning på nästa sida
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Dags för vinterdäck!

Vi är återförsäljare för Euromaster
och säljer Michelindäck, Nokian
Goodyear och Tigar.
195/65R15 pris från 78 €
205/55R16 pris från 79 €

Värde

2 000 €

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Vi bjuder
på trygghet!
De vanligaste och mest ödeläggande
skadorna i ditt hem är bränder och
tappvattenskador. Vi arbetar skade
förebyggande och är stolta över att
kunna erbjuda ett trygghetspaket
till dig som har ditt boningshus
försäkrat med en Hemöms hos oss.

Kom och
kika på vår
utställning!

I trygghetspaketet ingår en spisvakt
och en vattenfelsbrytare, läs mer på

omsen.ax/trygghetspaketet
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Sedan han började för några år sedan har det hunnit bli många olika burkar fyllda med fermenterade åländska produkter.

På hemmaodlad chili har Viktor
Eriksson gjort fermenterad chilisås.
Smaken är så väl het som syrlig.

Viktor Erikssons nyfikenhet för matlagning gör att han läser mycket och
ständigt försöker lära sig nya metoder och tillagningssätt.

På det som blev över när han gjorde
soja på åländsk karljohansvamp har
Viktor Eriksson skapat ett fermenterat svampssalt som man kan strö
över olika rätter. ”Det är egentligen
det bästa med fermentering, inget
behöver slängas”, säger han.

”Det här var den första boken om
fermentering jag läste, den går
inte riktigt på djupet men är otroligt
bred”, säger Viktor Eriksson.

Koji-kin är grunden till kojifermenteringen och det som används för att
sätta igång exempelvis mison eller
sojan.

Lactofermenterade plommon går att
använda som syra i exempelvis en
rödvinssås.

S

om Noma gjort i sitt labb har Viktor
Eriksson gjort hemma, provat sig
fram och vågat misslyckas.
– I början gäller det att läsa på
och att följa receptet noggrant. Det är exempelvis viktigt att få rätt salthalt vid mjölksyrning för att hålla de skadliga grejerna borta.
Jag själv har varit lite väl försiktig med det
och hållit den ganska hög för att vara på
den säkra sidan, säger han.
Genom att prova sig fram har Viktor
Eriksson även tagit sig vidare från standardprojekt som surkål och gurka. När Åland
Just Nu kommer på besök står kronan på
fermenteringsverket på bordet.
– Det här är fisksås på åländsk strömming, säger Viktor Eriksson och visar stolt
upp en flaska.
– Det är det mest våghalsiga jag gjort
skulle jag säga. Lite ärter och bönor kan aldrig bli så farligt men när det är mögliga gryn
med strömming i 60-gradig värme så börjar
det kännas som att man tillverkar kemiska
vapen, säger han med ett skratt.
Fisksåsen som Viktor Eriksson tillverkat
är gjord med en särskild asiatisk metod som
heter koji-fermentering. Där utgår själva
fermenteringsprocessen från spannmål som
det fått bildas mögel på i en fuktig miljö.
Viktor Eriksson beställde mögelsporer via
Ebay och satte i gång.
– För att göra kojin kokade jag korngryn,
malde lite av sporerna i en kryddkvarn och
blandade, sedan får det vara i 30 grader i 48
timmar i en styroxlåda med värmeelement
installerat. Till slut blir det helt vitt och luktar konstigt nog tropisk frukt.
– Jag har även gjort soja på åländsk karljohanssvamp och olika sorters miso genom
koji-fermentering.

Ett av de första fermenteringsprojekten Viktor Eriksson försökte sig
på var en ärtmiso. ”Den är lite för
lös men nästa gång ska jag få den
bättre”, säger han.

”Lite ärter och bönor kan
aldrig bli så farligt men
när det är mögliga gryn
med strömming i 60gradig värme så börjar
det kännas som att man
tillverkar kemiska vapen.”

cider och fermenterad hemmaodlad chili.
Viktor Eriksson tar fram en dunke och visar
upp den.
– Jag försökte brygga öl hemma hos mina
föräldrar när jag var 18. Det misslyckades
och blev bara stående där.
– När jag sedan hittade den för ett tag
sedan insåg jag att den inte var helt körd så
jag tog hem den och experimenterade fram
den här maltvinägern.

Framtiden
ph-mätare också så att jag kan hålla koll på
att det blir tillräckligt hög syra.
– Just nu har jag dock inga projekt på
gång, det kommer på vintern när det är
lugnare på Silverskär. Då startar jag alltid i
gång tusen olika projekt, säger han och ler.
Bakom dörren mittemot finns ett kallskafferi där tidigare projekt står och lagras
och väntar på att användas. En vägg fylld
med vinägrar, mjöd, vin, öl bryggd på koji,

Trots att produkterna Viktor Eriksson visar
upp aldrig verkar ta slut är han inte färdig
än. När Åland Just Nu är på besök går han
i tankarna om att göra en produkt som fisksås, fast köttbaserad.
– Det handlar om att ta tillvara allt och
att skapa premiumprodukter. Det känns alltid extra bra att använda de produkter man
själv tagit fram och lagt ett år på att skapa,
säger han.

Soja görs vanligtvis på sojabönor
och skeppas sedan runt halva världen för att hamna i så gott som varje
åländskt kylskåp. Viktor Eriksson har
gjort sin på åländsk karljohansvamp
i stället.

Ännu använder han inte många av sina
fermenteringar i köket på Silverskär då
strikta hälsoföreskrifter kan komma i vägen.
– Det är inte så lätt att förklara för myndigheterna att fisk som fått ligga på en fuktig plats i en månad är något som är tryggt
att servera till kunder, säger Viktor Eriksson
och skrattar.
Genom att använda åländska råvaror för
att skapa produkter som ofta skeppas runt
hela världen för att sedan hamna hemma i
gemene mans skafferier bryter Viktor Eriksson ny mark. Vad som blir nästa besatthet
i köket är ännu inte klart men en sak är säker, matintresset kommer inte att försvinna.
– Det finns inga andra alternativ än att
bli kock, det är vad jag alltid velat. Nu är jag
30 och har arbetat 15 år i olika kök, det är
halva livet, säger Viktor Eriksson.
Text: Otto Johansson
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Viktor Eriksson
Ålder: 30 år.
Bor: I Saltvik.
Familj: Sambon Emelie
Bergendahl, sonen Vidar samt
hundarna Balder och Selma.
Gör: Kökschef på Silverskär.

I källaren
För att göra de mer storskaliga projekten
krävs utrymme och det är just vad Viktor
Eriksson har i sin källare. En trappa ner
och genom en korridor öppnar han dörren
in till sitt laboratorium.
– Här finns min fermenteringslåda, med
den kan jag hålla koll på temperaturen och
styra graderna. Nu har jag köpt en digital

Nere i källaren i huset i Saltvik har Viktor Eriksson sitt lager. Här finns vin på lagring, cider på jäsning, kött på torkning och fermenterade produkter som får stå till sig.
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-20%

på beställningsvaror
på Pagunette
Gäller t.o.m. 9.11.

Vackra textilier

skapar harmoni och stil i hemmet!

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

SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM
SOLCELLER

!

Vill du bo i ett smart hem?
Vi fixar allt ända från planering till
installation och service.

IoT Automation

Stöd upp
till 40 %

• Smart energilagring & optimering
• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning
• Brandlarm
• Inbrottslarm

ENERGILAGRING

!

LADDNINGSSTATIONER

• Genom styrning av
värmepump
• I Ackumulatortank
• I byggnaden
• I Elbilen

Stöd för
akumulatortank

NYH

ET!

!

VÄRMEPUMPAR

Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)
• R32 köldmedie
• Upp till 65° med komp. drift
• PV & Smart Grid Ready
Stöd för att

!

NYHET!

Stöd upp till
50 % för BAB

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

byta från olja

www.acs-energy.com

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

LACKAT
´
e
d
r
ö
g
i
V
KRALL ENTE RTA INM E NT I SA M A RB E TE M E D SA NGRÉ E VE NT P RESE NTE RA R

& KLART

✔ Renovering
av badrum

Allt från bilar till
köksluckor!

✔ Torkning
av vattenskador
✔ Fuktbesiktning av
hus och lägenheter
✔ Lägenhetsrenovering och
allt inom bygg

LACKCENTER

MARIEHAMN, ALANDICA
Fabriksgatan 4, tel. 13 560.
LÖRDAG 19 OKTOBER KL. 19.30

BILJETTER: KRALL.SE ALT ALANDICA KULTUR & KONGRESS RECEPTION

✔ Gratis offert

K r all Entertainment och Sa ngr é Event pr esenter ar

✔ Nu även radonmätning

Ring Walle
certifierad kakelläggare
tel. 0400 722 622

MARIEHAMN,
ALANDICA
15 DECEMBER KL. 18.00
BILJETTER: LABERO.COM

DE TUFFASTE
ARBETSKLÄDERNA
PÅ MARKNADEN

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

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net, mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13
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Julens finheter…
Luna gardinstång
13–16 mm, 90–160 cm,
svart, mässing, silver, vit

Mysigt till vintern!

17,95

Julefröjd multibandslängder
115x245 cm 52,50/par

Domherre gardinkappa h: 50 cm 17,95/m

Elektrisk
öppen spis

kräver ingen skorsten

425,-

Välkommen in och
titta på vårt demoex
i butiken!

Vintria gardinkappa h: 50 cm 21,50/m

Vintria gardinlängder
100x250 cm 115,-/par

Verkaregränd 4 Tel 16 790

TORGGATAN 4, TEL. 23 360. MÅ–TO 09–20, FR 09–18, LÖ 10–16

Mina två halva liv

Mina två halva liv
En sjömanshustrus böner och balansakter

Inför vinterns kyla:

Kampanj på service!

MinaENtvå
halva
MONOLOG
I TVÅ AKTERliv

Service på
oljebrännare

FÖRESTÄLLNINGAR

115€

Fredagen den 22/11 kl. 19
Lördagen den 23/11 kl. 19
Söndagen den 24/11 kl. 15

inkl. munstycke,
filter och resa

PÅ ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM

Biljettpris 27 €
I ROLLEN:
Annie Lahti
MUSIK:
Ella Grüssner Cromwell-Morgan
Kristoffer Gottberg
MANUS OCH REGI:
Isabella Grüssner-Sarling

BILJETTFÖRSÄLJNING:
Ålands sjöfartsmuseum
Hamngatan 2
+358 (0)18 19930
info@sjofartsmuseum.ax

Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15

www.feja.ax

Service på
värmepumpen

115€

inkl. översyn av
värmepumpen och brine
på fyllning.

BOMANSON & CO
Vikingagränd, tel. 23 400. Öppet: vard. 08–17, lörd. 09–13
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Ingela Eckerman och Arne Nieland tycker det är viktigt att man även inom byggbranschen börjar tänka på miljön.

Byggnadsvård och naturliga material är det prmiära när
Arne Nieland och Ingela Eckerman jobbar.

Byggnadsvårdare med stort miljötänk
Med traditionshantverk och miljövänliga
byggmaterial vill Arne
Nieland och Ingela
Eckerman, som tillsammans driver företaget
Löfbacka traditionsbygg, dra sitt strå till
stacken för att minska
utsläppen av växthusgaser inom bygg- och
fastighetssektorn.
– Vi vill att miljövänliga hus ska bli det nya
normala, säger Arne
Nieland.

Nieland och Ingela Eckerman
valde att gå in för att arbeta med
ekologiska material är för att de
vill göra vad de kan för miljön.
Enligt Boverket i Sverige svarade bygg- och fastighetssektorn
2016 för utsläpp av växthusgaser
på cirka 12,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 21
procent av Sveriges totala utsläpp
av växthusgaser. Därtill bidrar
branschen med stora utsläpp utomlands genom importvaror.
– Det finns undersökningar som
visar att timmerhus i åtta tums
timmer har en lägre energiförbrukning totalt sett än konventionellt
byggda energisnåla hus. I en sådan uträkning beaktas husets hela
livscykel från beställning till färdigt
hus, säger Ingela Eckerman och
fortsätter:
– Det förbrukas enorma mängder energi att ta fram konventionella byggnadsmaterial. Men folk
tänker kanske bara på den energi
som förbrukas efter att huset är
klart.

Arne Nieland och Ingela Eckerman
är båda utbildade bygghantverkare
vid Göteborgs universitet och har
sedan fem år tillbaka drivit företaget Löfbacka traditionsbygg Ab i
Eckerö.
– På det viset kom vi in på byggnadsvårdsdelen och i dag jobbar vi
mycket med att renovera och inreda gamla hus, säger Arne Nieland.
– Ja, och vi jobbar i helträ och
ekologiska material. Material som
man byggde hus med förr i tiden,
som är naturliga och harmoniserar
med det gamla, säger Ingela
Eckerman.
Sedan starten har merparten
av jobben varit renoveringsjobb av
gamla objekt. Det kanske största
jobbet gjorde man i Geta kyrka och
för tillfället vårdar man dörrar och
fönster från Finströms kyrka.
– Vi har också jobbat med
många privatpersoner. Det finns
nog att göra, säger Arne Nieland.

Det nya vanliga

Miljövänliga hus
Vid sidan om byggnadsvården
och snickeriet har Arne Nieland
och Ingela Eckerman, via bolaget
The Natural Building Company
Oy, även för avsikt att börja bygga
nya hus i naturenliga material på
Åland.
– Gamla hus mår ofta jättebra
ändå tills man börjar blanda in en
massa konventionella byggnads-

Just nu håller Ingela Eckerman och Arne Nieland på med att rusta upp fönster och dörrar från Finströms kyrka.

material som mineralull, styroxplattor och plastmattor och sånt
där, säger Ingela Eckerman.
Konceptet består av halmelement från Ecococon som anpassas
individuellt.

– Sedan rappar man fuktreglerande lerputs på elementen och
så har man ett isolerat hus, säger
Arne Nieland.
– Ett ekologiskt hus som är
koldioxidnegativt, har ett bra

inomhusklimat och klarar passivhuskraven med råge, säger Ingela
Eckerman.

Byggsektorn stor bov
En av orsakerna till att Arne

Precis som inom många andra
branscher tror Arne Nieland och
Ingela Eckerman att även byggbranschen kommer att behöva anpassa sig till trenden framöver.
– Folk blir mer medvetna. Det
är som med ekologisk mat, det
tog också sin tid. Jag tror att de
som inte anpassar sig till det här
i framtiden får svårt att klara sig,
säger Arne Nieland.
Han berättar att det inom de
närmaste åren kommer att bli obligatoriskt med klimatdeklarationer
på byggmaterial.
– Det är positivt.
I Finland byggs det redan en del
hus med halmelement och Arne
Nieland räknar med att det även
kommer börja ta fart på Åland
inom kort.
– Just nu diskuterar vi med
flera som är intresserade och det
ser lovande ut. Vårt mål är förstås
att miljövänliga hus ska bli det nya
normala.
Text: Kevin Eriksson
Foto: Daniel Eriksson
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Dags att byta ut din
gamla värmepump?
En SMART ny modell från
Thermia – Calibra
• Senaste invertertekniken ger maximal effektivitet
och extra hög årsvärmefaktor – SCOP 5,8
• Kan kalibrera in sig både efter ditt värmebehov
och borrhål – den perfekta utbytespumpen
• Hög varmvattenkomfort och en av marknadens
tystaste värmepumpar.
Glöm inte att du får 18 års trygghetsförsäkring med
åskskydd när du köper din värmepump från Thermia.

Beställ din berg/
jordvärmepump
från Thermia senast
31 december och du
är med i utlottning
av en takbox.

Calibra

Ring 018 23166 eller mejla till info@hp.ax för mer information och offert.
Uppgårdsvägen 8, Mariehamn
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Att öl är gott till maten är väl de flesta överens om, men
glöm inte att ölet också är en väl beprövad ingrediens i
maten. Redan på 1600-talet förekom öl i recepten.
Det finns massor av ölstilar och därför många
användningsområden. Musslor kokta i veteöl, sjömansbiff, porterstek och mustiga grytor som coq au bière,

tack!

är exempel på populära rätter där öl ingår.
Faktum är att den populära maltdrycken kan förhöja
smaken på de flesta maträtter. Det ger dimension, kraft,
färg, konsistens och fungerar som buljong och krydda.
Text, recept och foto: Staffan Lund

Porterbrässerad fläskgryta med jordärtskockor
och balsamicomarinerad schalottenlök (Grundrecept från Elle mat&vin)
Ingredienser

1 kg grytbitar av fläsk
Smör
Neutral olja
0,5 kg jordärtskockor
3 dl porter med mild beska. Exempelvis Stallhagen baltic porter
eller Open waters porter.
5 dl kalvbuljong
Salt och peppar
Timjan
Eventuellt sirap och eller honung för att balansera beska
Balsamicomarinerad schalottenlök
3 bananschalottenlökar
0,5 dl balsamvinäger
1 dl vatten
Olivolja

Värt att testa

• Blåmusslor kokta i veteöl
• Alla typer av grytor
• Sjömansbiff
• Porterstek
• Löksåser, eller testa att brässera enbart lök i öl
• Ölgravad lax

Tänk på att ...

... för mycket öl kan bli bittert. Ta lika delar
fond och öl för bästa smak och späd
ut om det blir för mycket beska.
Lägg till sötma och syra i
form av exempelvis honung
och citron om det blir för
bittert.

Vilken öl?

Till kött passar kraftigare
ölsorter som exempelvis
porter eller stout.
Veteöl, som är ett lite mer
lättdrucket öl, passar bra
till fisk och skaldjur. Och
drick gärna samma öl du har i
maten till maten för en komplett
smakupplevelse.

Koka inte ölet för länge
Utöver stil är ölets beska den viktigaste faktorn att ta med när du
väljer öl till matlagning. Beskan
förstärks ju längre ölet får koka.
Ju beskare öl du väljer, desto
kortare koktid.

Rensa skockorna och skär dem i bitar.
Bryn köttet i smör och olja på alla sidor i en gryta.
Krydda med salt, peppar och timjan.
Låt kockorna fräsa med köttet tills de också har fått färg.
Häll över porter och buljong. Koka upp och låt
småkoka en timme.
Man kan också låta grytan koka längre, men
smaka i så fall av grytan då och då så att den
inte blir besk.
Skala lökarna och halva dem på längden.
Fräs med snittytan nedåt i en torr panna i
några minuter.
Häll över balsamvinäger och vatten,
lägg på lock och sänk värmen. Låt
sedan all vätska koka in i lökarna.
Lyft ur, plocka isär lökskivorna
och ringla över olivolja.
Smaka av grytan med salt
och peppar och garnera med
lökskivor.

8

fakta
om öl

• Öl är den tredje vanligaste
drycken i hela världen. Den
vanligaste drycken är vatten, på
andra plats te.
• Världsrekordet i ölhävning av
en liter öl är 1,3 sekunder och
sattes så tidigt som 1977. Dags
för ett nytt rekord?
• I Argentina har de politiska
partierna varsin ölsort.
• Världens starkaste öl kommer
från Skottland. Brewmeister
Snake Venom har en alkoholprocent på 67,5.
• I Tjeckien dricker man mest öl
per capita – 143 liter per person
och år. I Sverige dricker man
cirka 50 liter per person.
• Världens bäst säljande öl är
inte Budweiser, som ”bara”
hamnar på fjärde plats . Det
mest sålda heter Snow och den
säljs enbart i Kina. Faktum är att
fyra av de tio mest sålda ölen
kommer från Kina. Heineken är
världens sjunde mest sålda öl.
• Lider du av Cenosillicafobi
innebär det att du är rädd för
tomma glas.
• Varje år går cirka 81.000
liter Guinness till spillo – i
mustascher. Av en halvliter
Guinness fastnar en promille i
mustaschen.
Källa: Café.se
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MATLUST

FÖR LÄCKRARE
STUNDER

NYHET!
Finns i din butik.
Pågen på Åland
tel. 0400 529 731
• www.pagen.ﬁ • www.pagen.se

Det lackar mot jul...

Vi serverar julbord
torsdag–lördag 5–22.12

S-MARKET GODBY, Godbyvägen 1424, Godby.
S-MARKET JOMALA, Lövuddsvägen 1, Mariehamn.

Pris 34€
VARUBODEN CITY, Torggatan 6, Mariehamn.

Östra hamnen, tel. 23 077 • www.clubmarin.ax
Företag & privatpersoner, boka gärna bord!
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ELDRIVEN FRIHET

10%

Skand Leijona elskoter
Unik i sitt slag!
Skand 1300

Räckvidd 55 km*.
Laddtid 4-8 h. Garanti 2 år.
Automatisk handbroms.
Energisnål motor.

1.890,-

+ 200,- leveranskostnad

Skand 1300 plus

Räckvidd 105 km*.
Laddtid 6-10 h. Garanti 2 år.
Elskotern finns att få i färgerna
röd, blå eller grå!

Skand goMoto 2.4

2.590,-

+ 200,- leveranskostnad

JAN SÖDERSTRÖM

Kom in och gör
en bra affär!

EXTRA
RABATT

tel. hem 34 048 eller GSM 040 022 9041

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

Skjutdörrar
OCH FÖRVARINGSSYSTEM

Räckvidd 10-50 km*.
Laddtid 4-8 h. Garanti 2 år.

3.490,-

+ 200,- leveranskostnad

Räckvidd 20-100 km*.
Laddtid 6-10 h. Garanti 2 år.

3.990,-

+ 200,- leveranskostnad
*Räckvidden är under optimala förhållanden.
Tillhörande
priser
Vindruta:
Batterivärmare:
Dubbdäck
Friktionsdäck:
Stereo:
Överdrag:

Skand 1300

Skand 1300 +

72 €
190 €
490 €
460 €

72 €
190 €
490 €
460 €

119 €

119 €

goMoto 2.4
380 €
640 €
610 €
340 €

Jussi Grandells Motor Kb
Snickeriv. 4, Mariehamn
+358 18 16432, direkt
jussis@aland.net

Välkommen in och se ut Din favorit samt
hämta broschyr!

Gräver allt och överallt

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

FÖR FAMILJER

✓ Barnvakt
✓ Avlastning
✓ Hjälp i vardagen
✓ Akuta behov vid t.ex. sjukdom
✓ Stödfamilj/-person
✓ Skiftesbarnomsorg
HEMTJÄNST FÖR ALLA

✓ Allt i hemmet
✓ Ärenden
✓ Utflykter
✓ Avlastning
✓ Tillsyn
✓ Hjälp med husdjur
✓ Byte av gardiner
HEMSJUKVÅRD

✓ Modern medicindelning NYHET!
✓ Sårvård
✓ Receptförnyelse
✓ Blodsockermätning
✓ Blodtrycksmätning

Följ oss på Facebook

KOSTNAD

Berättigar till
hushållsavdrag*

-50%
T.ex. Hemtjänst 34,50€/timme =

17,25€

* Gäller vissa tjänster, kontakta oss för info.

KONTAKT

Tel. 0400 286 383
info@bjorkko.ax

Du är viktig för oss!
ÖVRIGT

✓ Personlig assistans vid
t.ex. sjukdom
✓ Avlastning för närståendevårdare
✓ Bemanningshjälp
✓ Seniorboende
✓ Gruppaktiviteter
✓ Socialpedagogisk hästverksamhet

Björkkö
– när kvaliteten avgör!

AV SOLP

Återförsäljare
a
25
och SMA Invert
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Värm din vardag i vinter!
LUFTVÄRMEPUMPAR

NYHETER HOS OSS!
LAGERFÖRSÄLJNING
Skrapängsvändan 2, Kalmsta

Öppettider:
Måndag – Torsdag kl 8 – 16
Fredag kl 8 – 14

AP-35

2.200,LN-25

2.300,-

INSTALLATION
AV SOLPANELER
Lönsamhet i längden
– både för plånboken
& miljön!

INSTALLATION AV
LUFTVÄRMEPUMPAR

STYRNING
AV HEMMET

Nyckelfärdiga lösningar med
värmepumpar av hög kvalitet!

Smart belysning &
övervakning med

Vi skräddarsyr en oﬀert helt efter dina behov
och hittar kostnadseﬀektiva lösningar!

Frågor? Ring,
kom in eller maila
så berättar vi mera!

Kvalitet • Omtanke • Kompetens

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax | www.jfs.ax | Öppet: mån-fre9-17

Tel. 21215 • info@elexperten.ax • www.elexperten.ax

Attefall
Olika
attefallsmodeller
Kompletta
paketpriser från

15.900€
Frakt 1.300€
(ej monterad)

Lindab Portar
Med ett stort utbud av portar och ett omfattande tillbehörsprogram, skräddarsyr Lindab
lösningen till dina specifika behov. Portarna förenar hållbarhet, funktionalitet, estetik och
ger en mängd designalternativ.
•
•
•
•

Stark konstruktion med unikt kärnmaterial.
Släpper ut 50% mindre CO2 vid produktionen jämfört med portar av polyuretanskum.
Skräddarsydd till dina behov och kan fås i många kulörer.
Energivänlig och EPD certifierad med 98% komponenter som är återanvändbara.

Måsart
20m2
45 mm stock

13.300€
70 mm stock
14.500€
Kaminpaket och
skorsten ingår.
Frakt 1.300€
(ej monterad)

Begär en offert på någon av våra många modeller,
eller skissa upp din drömbastu och vi tillverkar den!

– sedan 1966 –
Vestansunda • tel. 32 449 • Kjell 0400 529 882
www.mattssonssvets.ax

Weekend House - Baltic Produkter Ab
bp@balticprodukter.ax
Dalvägen 2B, 22150 Jomala - Tel. 018 16929
www.weekend-house.fi
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Är du i behov av förråd?

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

Måleriarbeten av högsta
möjliga kvalitet!
Vi utför
✘ tvätt och målning av fasader och tak
✘ målning och spackling
✘ betong, gipsväggar och tak
✘ tapetsering och vävtapeter
✘ mattläggning
✘ Epoxygolv

Kontakta oss på tel. 0457 344 8458

Jomala, tel. 0457 343 9730, 32 850, peter@bila.ax

Hur ser ditt drömhem ut?
Frysbox

Välkommen och diskutera dina visioner och önskemål!
Vi erbjuder individuella kvalitetsprodukter. Stugor och
stockhus från Finnlamelli och kök från Puustelli.

399,-

WHE3133FO, 311 liter

Lilja 171

SmartLift
lyfter upp
avfallskärlen
till lämplig
höjd!

Tvättmaskin

FWL61452W1 EU, 6 kg,
energiklass A++

295,-

Varvsv. 2, Mariehamn
Tel. 22 424, center@kea.ﬁ
Månd-fred 9-17, lör 10–13

Nyhet! Finnlamellis
Ryhti är ett nytt
sättningsfritt timmer.

HITTA DITT DRÖMHEM HOS OSS!

Lindén Byggkonsult
ÅLANDSV. 23, TEL. 15 212. MÅ–FRE 9–16.30 • herbert.linden@myresjohus.se

Valo 54

Trunkluckspriser
på vinterdäck!

Sommardäck till specialpriser!
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!

• Lastbilstransporter
• Grävningsarbete
• Slamsugning
• Krossgrus
• Matjord
T.ex. husgrunder, enskilt avlopp, vägar, snöröjning och sandning.
Kontakta Stefan på
tel. 35 600, eller
stefan.karlsson@akeri.ax
facebook.com/akeri.sk.ab
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Utvärdera dina

BEHOV
och lär känna din

SPIS
Calle Mattsson har stenkoll på öppna spisar,
kaminer och eldstäder. Han förklarar att A och O
är att utvärdera dina behov innan köpet och att
sedan lära känna din nya värmekälla
ordentligt.



Fortsättning på nästa sida
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”En modern braskamin är en bra värmekälla. Den är driftsäker, vedsnål och effektiv”, berättar Calle Mattsson.

C

alle Mattsson från Värmekällan
har lång erfarenhet av olika eldningslösningar till både hemmet
och stugan.
– Det viktigaste är att du har
koll på grundförutsättningarna, efter det är
det i sig inte så svårt att hitta rätt lösning.
I grova drag finns det fyra huvudsakliga
kategorier av värmekällor: trivsamma öppna
spisar, braskaminer, halvtunga eldstäder
och tunga eldstäder.
– Alla alternativ är bra, bara du anpassar
dig efter det behov du har. Man får fundera
på vad man är ute efter: är det lite tillskottsvärme, trivselfaktor och inredningsdetalj
eller är det som en huvudsaklig värmekälla?

Direktverkande braskamin
– En modern braskamin är en bra värmekälla. Den är driftsäker, vedsnål och effektiv. Den är tänkt att vara ett komplement till
den grundvärme man redan har i huset eller
på stugan, säger Calle Mattsson.
– Du använder en jätteliten vedmängd
och värmen börjar sprida sig redan efter 20
minuter. På en bra kamin kan du sedan
reglera värmetillförseln. De har ofta väldigt
hög kapacitet. Sedan när du eldat klart är
kaminen varm ett par timmar, men den
lagrar inte värmen någon längre tid.

”Alla alternativ är bra,
bara du anpassar dig
efter det behov du har.
Man får fundera på
vad man är ute efter:
är det lite tillskottsvärme,
trivselfaktor och inredningsdetalj eller är det
som en huvudsaklig
värmekälla?”
En tung eldstad
Om man i stället satsar på att använda eldstaden som huvudsaklig värmekälla – då
gäller det att samla på sig en hel del ved.
– Här räcker det inte att elda ett eller två
vedträn utan du behöver bära in flera kilo
och elda massor. En tung, eller trög, eldstad
kan ta kring fyra timmars eldning innan den
börjar ge värme och fortsätter sen avge lite
värme under en lång period. Efter att man
har slutat elda kan eldstaden vara varm i
tolv till tjugofyra timmar.

Två andra alternativ är en halvtung eldstad, vilket är en braskamin med stenbeklädnad som ger värme flera timmar efter
avslutad eldning, eller en öppen spis.
– Den öppna spisen är ett alternativ om
du inte vill ha någon värme alls utan bara
lite fint.

Exempel: sommarstugan
Calle Mattsson berättar ett målande exempel på skillnaden mellan de olika värmekällorna: tänk dig en sommarstuga ute på ett
skär en kall höstdag.
– Kommer du ut till sommarstugan nu,
då vill du ha värme ganska fort. En braskamin börjar avge en behaglig temperatur
redan efter tjugo minuter – en tung eldstad
kan kräva upp mot tre till fyra timmar. I
braskaminen kan du fylla på med en vedklabb eller två med ganska korta intervaller
och den håller värmen upp till fyra timmar
efter den slocknat. Den tunga eldstaden har
i stället en lång startsträcka men kan sedan avge värme långt efter du åkt hem från
stugan. Detta beror på att värmen överförs
långsamt från eldstaden till omgivningen,
och i stället lagras i stenen eller gjutjärnet.
En braskamin är alltså det rimliga valet
för behoven på sommarstugan.
– Gärna en variant med lite sten om man
vill erhålla fördröjd avsvalning.

Den tekniska biten
För att hantera en eldstad eller braskamin
på rätt sätt är det viktigt att man vet om
grundförutsättningarna och vad som händer
när man eldar: hur mycket värme produceras och hur mycket energi är det man eldar?
– All torr ved innehåller ungefär 4,35
kilowattimmar värmeenergi. Den vanligaste
storleken på braskamin kan hantera mellan
tre och åtta kilowatt värme per timme, vilket
innebär att man maximalt kan elda två kilo
ved per timme. Eldar man mer än så är det
risk för överhettning.
När du skaffar dig en ny spis får du helt
enkelt manuellt väga veden.
– Man lär sig ganska fort och får koll på
hur mycket det väger via ögonmått efter lite
övning, säger Calle Mattsson.
Sammanfattningsvis gäller följande saker
om du vill ha en bra relation med din värmekälla: ha torr ved, väg veden, läs manualen
och ha koll på förutsättningarna.
– Se även till att sköta underhållet,
alltså aska ur regelbundet, kontrollera
brännkammare och ombesörj sotning av
kanalerna enligt behov, avslutar Calle
Mattsson.
Text: Alexandra Gäddnäs
Foto: Daniel Eriksson
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Garageportarna med många +!

Garageporten är ett viktigt designelement för huset. Men inte bara det.
Med ditt beslut för en bestämd porttillverkare och en bestämd portmodell har
du fattat ett beslut vars resultat rörande komfort, säkerhet och kvalitet du kommer att uppleva under många år.
Vi hjälper dig med allt som rör garageportar, litet som stort. Det kan vara
måttagning i ditt garage, demontering och bortforsling av gammal garageport och montering av ny garageport. Vi ger dig gärna råd och tips om vilken
garageport som är bäst för dig!
Crawford garageporten hälsar dig alltid välkommen hem.

• Bärande stommar i stål eller limträ,pelare och takstolar
• Thermisol isolerade vägg- och takelement
• Sapa aluminium fönster och dörrar
• Crawford takskjutportar

Behöver du hjälp med grunden
så ordnar vi det också!

Fasader, glastak,
dörrar m.m.

Områdesskydd

Vi fixar det mesta inom områdesskydd! Vi levererar och/eller monterar allt från
villastängsel till kompletta lösningar för kommuner, företag och industrier.
Ingen kund är för liten eller för stor för oss! Om du behöver stängsel, staket
eller grindar samarbetar vi med de bästa på området!

Kommuner, företag och industrier
Pansarnät, stängselelement, slag- och
skjutgrindar med automatik eller utan.

Vi planerar och konstruerar, levererar
och monterar efter önskemål

• Prido vikportar

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

Hus och hem – dags för ett staket
runt gård eller uteplats?
Vi ger gärna tips och råd och gillar
utmaningar. Du kan t ex rita en grind
med personlig utsmyckning
– vi tillverkar den!

Isolerade hallar för alla behov!

Vi är licensierad tillverkare av Sapa
Building System, nordens ledande
aluminiumbaserade byggsystem för
fasader, glastak, solskydd, räcken,
fönster, entrédörrar, branddörrar och
skjut/vikdörrar, rulljalusier,
dörrautomatik, inbrottsskydd
och ståldörrar

Balkongräcken
och -inglasning

Vi fixar det mesta inom terassinglasningar! Lumon terrassinglasning
är ett inhemskt inglasningssystem helt
anpassat för vårt klimat som lämpar
sig för terrasser och uterum för
egnahemshus, radhus och
fritidsboende.

Vi tar även hand om produkterna efter tillverkning och montage

SERVICE FÖR DIG

Psrsotf!fert

Begä
Godbyvägen 13, tel. *23 555
Butiken: mån–fre 7.30–17.30, lörd 9–14 | Verkstaden: Mån–fre 7.30–16.30
www.holmbergs.ax
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SURDEG

”

Surdegstrenden har exploderat
de senaste tio åren och visar
inga tecken på att avta.
Åland Just Nu har pratat
med surdegsbagaren
Johanna Strand om varför
surdegsbakande är värt att
lägga det lilla
extra på.
Under mitten av 2000-talet kom det uråldriga surdegsbakande tillbaka med besked. En av de som hakade på trenden är Johanna Strand som i dag driver surdegsbageriet
Johannas hembakta i Finström.
– Det är att gå tillbaka till det gamla sättet att baka på,
som vi glömde bort när köpjästen kom. Det är ett mycket
bättre sätt att baka, säger hon.
Trenden har hållit i sig och i dag finns det surdegsbröd
i varje livsmedelsbutik och även de stora brödproducenterna har surdegsbröd bland sina produkter. Men för många
hemmabagare kan surdegen fortfarande te sig invecklad
och tidskrävande.
– Alla kan baka surdeg, det gäller bara att få rutinerna
att sitta. Man måste mata den några gånger i veckan men
så länge man kommer ihåg det är det inga problem säger
hon.

Pyssel
Vad är då fördelarna med att baka med surdeg i stället för vanlig jäst? Enligt Johanna Strand finns det
många.
– Först och främst blir det godare bröd, det blir
mer rustikt och mer spännande. Sedan är det
också bättre hållbarhet.
– Dessutom är det lite mer av en utmaning, surdeg är perfekt hemmapyssel i höstmörkret.
Grunden till en surdeg är att blanda
vatten och mjöl och låta det börja jäsa
på en varm plats. När den väl kommit i
gång kan man förvara den i ett kylskåp
och plocka fram den för att mata den
med mer mjöl några gånger i veckan.
– Ett bra tips när man börjar är att
baka en eller två gånger i veckan för att få
in rutinerna med att mata surdegen, säger
Johanna Strand.
Om man glömmer att mata surdegen kan
den bli dålig. Det märks på färgen, den kan
börja skikta sig och lukta skumt.
– Den blir väldigt sur, nästan ättikslik. Om
man den bara verkar lite dålig kan man dock
bara hälla ut det mesta och börja om på nytt med
samma sats, säger Johanna Strand.
– Om jag har en riktigt bra sats brukar jag ta ut
små delar och torka eller frysa in dem. Då kan jag tillsätta de bitarna om degen verkar ha tappat sitt stuns.

Baka det mesta
Under de tio år som gått sedan surdegen återuppstod
som trend har det varit det vanliga matbrödet som dominerat inom surdegsbaket men surdegen går också att
använda till annat.
– Man kan baka bullar och egentligen prova det mesta

”

man kommer på. Jag har till exempel gjort
mjöd på surdeg, det gäller att ha lite uppfinningsrikedom och tålamod bara. Det
blir kanske inte perfekt första gången,
säger Johanna Strand och skrattar.
För hemmabagare som vill prova
på att baka med surdeg har
Johanna Strand några enkla
tips och saker att komma ihåg
utöver att få rutin på det.
– Läs på ordentligt, jag läser
mycket bagarbloggar och man kan hitta
väldigt mycket med en liten
googling. Att baka med lösa
degar och att kyljäsa är också
viktigt, säger hon.
– Ge inte upp hoppet.
Det är inte så magiskt
som folk verkar tro
även om det är
lite magiskt.
Text: Otto
Johansson
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VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG
Även enligt dina egna ritningar

Nuuna 122T

• Nybyggnation
• Renoveringar

Oy Simons Element Ab har
levererat exklusiva egnahemshus
från Österbotten i 40 år.

Vi har även försäljning
och montering av
Kuusamo timmerhus,
stugor och bastur.

Vi skapar unika och personliga hus, planerade enligt familjens önskemål.
Ett hem som familjen kommer att trivas i under många år och som är en fast
punkt i tillvaron. Vi bygger bara det hus du verkligen vill ha! Välkommen och
bekanta dig med våra husmodeller och vår produktion.

Kontakta oss för att få råd och
pris på just ditt drömprojekt!

Simons Element – en trygg och pålitlig hustillverkare.

www.kuusamotimmerhus.fi

ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ ÅLAND

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

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

Dan Engblom, tel. 040-526 5467
www.deab.ax

Kvalitetssäkra
dubbelfalsade plåttak
från

Du släckte väl ljuset?
Risken för bostadsbränder ökar vid mörkare årstider.
Tre saker att komma ihåg:
• Lämna aldrig ett ljus brinnande utan tillsyn.
• Se till att inget brännbart är i närheten och att ljuset står på
icke brännbart material.
• Byt batteri i brandvarnaren.

Trevlig höst önskar vi på:

RÄDDNINGSVERKET

Ring för prisoﬀert : 0457 361 3804

Läs mer om brand och räddning på www.mariehamn.ax/rv
Trevlig höst önskar vi på Räddningsverket!
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Vinterservicekampanj!

Vi ser till att din robotgräsklippare
mår bra även nästa säsong.

Mattssons Isolering Ab
• snabb & effektiv isolering •

Välj en isolering du verkligen kan lita på:

CELLULOSA

Välkommen
in eller ring
oss på

– den ekologiska isoleringen!

Träfiberisolering

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

28 127

Innehåller borsalter
• stoppar effektivt röta och mögel

Basservice

Andas

99,-

• fuktspärr ej nödvändig
• harmoniserar med fuktighet
och lufttemperatur

Vinterförvaring + basservice
Allt-i-ett inkl. hämtning/lämning

149,249,-

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

Har mycket bra akustiska egenskaper.

Hunton Nativo
träfiberisolering
Naturlig isolering med träfiber.

Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull
är en naturlig och effektiv isoleringslösning för
tak, väggar och golv i alla typer av byggnader.
• en förnybar isolering baserad på träfiber
• förhindrar att isoleringen sjunker
• träfiberisolering Lösull kan återvinnas
Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor
är en naturlig isolering i skivformat baserad
på träfiber. Värmelagringen är utmärkt, och
isoleringsskivorna kan användas både i väggar och tak.
• Isoleringsskivorna är formstabila
• Isoleringen kan återvinnas
• Irriterar inte huden
eller ger utslag

Den bästa lösfyllnadsisoleringen som
spar energi.

när
Testa oss
r!
det gälle

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

För mera info, ring Benny 0457 078 1185

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

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

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

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!

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

Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

connecthotels.se
och

i samarbete
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interaktiv, svängig och rolig föreställning med barnens stora favoriter
Babblarna, Faffa, Vovvo och Klonk
på Alandica. Kl. 11 och kl. 14.

FÖRELÄSNING / KULTUR

söndag 3

lördag 9

MUSIK The Legends - Alive in Concert

BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i

Jomalaby Hela familjen är välkommen måndag-lördag kl. 9-15.

BARN / UNGA / TEATER Barnens
söndag i stadsbiblioteket Teater
Taimine ger Leopold Prinshjärta.
En nyskriven pjäs för barn 2-6 år.
Kl. 13 och kl. 15.

BARN / UNGA / KULTUR Höstlovsöppet
i Kastelholms slott Slottet är öppet
torsdag-söndag kl.10-16 t o m 3
november. Förnyad barnhörna och
pusseljakt. Guidad rundtur med
slottsriddaren söndag kl.13.

BARN / UNGA / KULTUR

MAT Afternoon Tea på Bettys i Eckerö

BARN / UNGA Bland drakar och
dragqueens: dragqueens läser sagor
för barn i Mariehamns stadsbibliotek
Flera av Sveriges mest erkända
dragartister framför sagor för barn.
Gratis, men platsbegränsning.
Reservera plats via Nipa.ax
kl.10.30 för 3-4 åringar, kl.13.00 för
5-7 åringar.

fredag 25

Höstlovsöppet i Kastelholms slott
Slottet är öppet torsdag-söndag
kl.10-16 t o m 3 november. Förnyad
barnhörna och pusseljakt. Guidad
rundtur med slottsriddaren söndag kl.13.

Traditionsenligt med små sandwichar och bakverk. Från kl. 13.

Föreläsning om Ålandsfrågan i
Kulturhistoriska Mats Adamczak
föreläser. Kl. 18.
Möt några av världens mest
träffsäkra tolkare av Elvis Presley,
Roy Orbison & Jerry Lee Lewis - på
en och samma scen. Som Elvis
Presley ser vi Paul Larcombe från
England. Alandica kl. 19.

BARN / UNGA Ruskig kvällsguidning

Bastuviftningar kl.19 och 20.
Ljusafton kl. 18.30-21.30.

Babblarna andra musikalen – Bibbel
babbel bubbel En färgglad, bubblig,
interaktiv, svängig och rolig föreställning med barnens stora favoriter
Babblarna, Faffa, Vovvo och Klonk
på Alandica. Kl. 11 och kl. 14.

på Kastelholms slott Den första, som
är mer familjetillvänd, är på höstlovet, lördag 19.10 kl.19. Den andra
är mer vuxentillvänd och äger rum
på Halloween 31.10 kl.19. Boka på
tel 0457 350 0558 torsdag-söndag
kl.10-16.

MAT / MUSIK Smakhelg med musik-

GUIDNING / RUNDTUR

KROG / NÖJE / MUSIK

ÖVRIGT Mariebad: Ljusafton

underhållning på Delicatessens Club
Marin Accordion klubb kl. 19-20.
Robban Solvefjord kl 21-23.30.
KROG / NÖJE / MAT Storbandskaraoke

på Hotell Arkipelag Alandia Big Band
i Oliven restaurang & bar från kl. 21.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunder-

hållning med Kire Ljung på Park
Kl. 22.00-01.30.

DANS / KROG / NÖJE Dj Jimi i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

lördag 26
BARN / UNGA / KULTUR

Höstlovsöppet i Kastelholms slott
Slottet är öppet torsdag-söndag
kl.10-16 t o m 3 november.
Förnyad barnhörna och pusseljakt.
Guidad rundtur med slottsriddaren
söndag kl.13.
MARKNAD / LOPPIS Bakmässa på

BARN / UNGA / MUSIK

Temaguidning: Nöd och lust på
1700-talet i Kulturhistoriska Museiguiden Hanna Leppälä berättar.
Ingår i inträdet. Kl. 14.
BARN / UNGA / TEATER Barnens

söndag i stadsbiblioteket Teater
Taimine ger Leopold Prinshjärta.
En nyskriven pjäs för barn 2-6 år.
Kl. 13 och kl. 15.

NOVEMBER

KULTUR / MUSIK

fredag 1

En kväll med grönländsk trumdans i
Mariehamns stadsbibliotek Trumdansaren Nuka Alice Lund från Sisimiut på Grönland. Kl. 18.30-20.00

måndag 28
BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i

KULTUR Fri entré i Ålands kulturhis-

Jomalaby Hela familjen är välkommen måndag-lördag kl. 9-15.

tisdag 29
BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i
Jomalaby Hela familjen är välkommen måndag-lördag kl. 9-15.

KROG / NÖJE / MUSIK

onsdag 30

BARN / UNGA / TEATER

BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i
Jomalaby Hela familjen är välkommen måndag-lördag kl. 9-15.

Stora stygga vargen, Mariehamns
stadshus Teaterföreningen ger en
nyskriven version av den klassiska
sagan. kl. 19.

KULTUR / MUSIK Halloweenkonsert

MAT / MUSIK Smakhelg med
musikunderhållning på Delicatessens
Club Marin Robban Solvefjord
kl 21-23.30.

Stora stygga vargen, Mariehamns
stadshus Teaterföreningen ger en
nyskriven version av den klassiska
sagan. kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK

Johannes Räihä + LLOJD på Bastun
Livemusik kl. 21-00.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Kire Ljung
på Park Kl. 22.00-01.30.

på Ålands musikinstitut Kom om du
törs! Servering i pausen. Kl. 19.

BARN / UNGA / TEATER

MUSIK Konsert: "Vi, vi och tusen
gånger vi". Jean och Aino Sibelius
- en kärlekssaga i ord och toner,
Alandica Konsert med Jenny
Carlstedt, mezzosopran och Marcus
Boman, piano. Kl. 19.30

DANS / KROG / NÖJE Dj Jimi i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Christopher Edgar på
Park Kl. 22.00-01.30.

söndag 27

torsdag 31

BARN / UNGA / KULTUR Höstlovsöppet
i Kastelholms slott Slottet är öppet
torsdag-söndag kl.10-16 t o m 3
november. Förnyad barnhörna och
pusseljakt. Guidad rundtur med
slottsriddaren söndag kl.13.

BARN / UNGA Öppet på 4H-gården i
Jomalaby Hela familjen är välkommen måndag-lördag kl. 9-15.

BARN / UNGA / MUSIK

Babblarna andra musikalen – Bibbel
babbel bubbel En färgglad, bubblig,

BARN / UNGA / KULTUR Höstlovsöppet

i Kastelholms slott Slottet är öppet
torsdag-söndag kl.10-16 t o m 3
november. Förnyad barnhörna och
pusseljakt. Guidad rundtur med
slottsriddaren söndag kl.13.

Thuregården i Möckelö Mässa med
olika bakverk. Kaffeservering.
Kl. 12-15.

HTP-konsert - en kväll med Hasse,
Tage och Povel på Alandica Intermezzokören inbjuder till konsert i
foajén. Kl. 16 och kl. 19.

Trubadurunderhållning med Christopher Edgar på Park Kl. 22.00-01.30.

BARN / UNGA / KULTUR Höstlovsöppet

i Kastelholms slott Slottet är öppet
torsdag-söndag kl.10-16 t o m 3
november. Förnyad barnhörna och
pusseljakt. Guidad rundtur med
slottsriddaren söndag kl.13.

toriska museum och Ålands konstmuseum Första torsdagen i månaden.

KONST / MUSIK Filmkonst: Breaks of
Dawn – ett live cinemaverk på Bio Savoy Framfört av folk- och jazzbandet
Barlast och mediekonstnären NinaMaria Oförsagd. Kl. 19.00-21.30.
BARN / UNGA / TEATER

Stora stygga vargen, Mariehamns
stadshus Teaterföreningen ger en
nyskriven version av den klassiska
sagan. kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Christopher Edgar på Park
Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Cesar i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

lördag 2
BARN / UNGA / KULTUR

Höstlovsöppet i Kastelholms slott
Slottet är öppet torsdag-söndag
kl.10-16 t o m 3 november.
Förnyad barnhörna och pusseljakt.
Guidad rundtur med slottsriddaren
söndag kl.13.
DANS / KULTUR Dansworkshop med

Karolin Nyman på Kulturfabriken
Contemporary jazz och commercial
street med Karolin Nyman.
Kl. 12-15.30. Förhandsanmälan till
ÅMI senast 31.10, frågor till
ami@ami.ax.
BARN / UNGA / TEATER Stora stygga
vargen, Mariehamns stadshus
Teaterföreningen ger en nyskriven
version av den klassiska sagan.
kl. 14.
DANS / KROG / NÖJE Dj Cesar i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

DANS / KULTUR Dansworkshop med
Karolin Nyman på Kulturfabriken
Contemporary jazz och commercial
street med Karolin Nyman.
Förhandsanmälan till ÅMI senast
31.10, frågor till ami@ami.ax.
Kl. 12-15.30.
BARN / UNGA / TEATER Stora stygga
vargen, Mariehamns stadshus
Teaterföreningen ger en nyskriven
version av den klassiska sagan.
kl. 14.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Temaguidning: Tove Jansson i Ålands
konstmuseum Museiguiden Geir
Henriksen berättar om Tove Janssons liv och konstnärskap. Ingår i
inträdet. Kl. 14.
MUSIK Konsert: Ett lingonris i

cocktailglas - Qurres spelar
Monica Z Jazzkonsert med den
älskade musiken från Monica
Zetterlunds repertoar med Fredrik
Erlandsson och andra välbekanta
ansikten från den åländska jazzscenen. Alandica kl. 15.

KROG / NÖJE / MUSIK The BellRays
spelar på Pub Ettan Amerikansk
rock/soul av ett band som spelat
oavbrutet sedan 1990. Kl. 20.

änkan på Bio Savoy En inspelning
av Kungliga operans rosade
föreställning i Stockholm. Efteråt
möjlighet till operasupé på Kvarter
5, bokning tel. +358 457 052 9319.
Kl. 16.00.

TEATER Snurr på Socis

Fars i fyra akter av Robert
Liewendahl. Föreställningar:
se www.alandica.ax

BARN / UNGA / TEATER

Stora stygga vargen, Mariehamns
stadshus Teaterföreningen ger en
nyskriven version av den klassiska
sagan. kl. 19.
DANS / KROG / NÖJE Dans på Valborg

med Dansens Vänner Orkester:
Dansfixarna. Kl. 19.30.

KROG / NÖJE / MUSIK Shamrock spelar
på Pub Ettan Irländsk afton kl. 20.
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Malin Artz på Park
Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj Hagge i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

onsdag 6
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Malin
Artz på Park Kl. 22.00-01.30.

torsdag 7
KROG / NÖJE / MUSIK Jazzkväll i
Oliven restaurang & bar Pianisten
Vladimir "Vova" Shafranov & basisten Wade Mikkola spelar svängig
jazz på Hotell Arkipelag kl. 19.
BARN / UNGA / TEATER

Stora stygga vargen, Mariehamns
stadshus Teaterföreningen ger en
nyskriven version av den klassiska
sagan. kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Malin Artz
på Park Kl. 22.00-01.30.

fredag 8
TEATER Snurr på Socis

Fars i fyra akter av Robert
Liewendahl. Föreställningar: se
www.alandica.ax

FILM / KULTUR Filmvisning Katrina
från 1943 i stadsbiblioteket Filmen
baserar sig på författaren Sally
Salminens debutroman Katrina från
1936. Även diskussion om Sally
Salminen innan filmen den 10.11
kl. 15-17. Filmvisning kl. 18.30-20.15.
KROG / NÖJE / MUSIK O'Reallys spelar

på Pub Ettan Kl. 20

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunder-

hållning med Malin Artz på Park
Kl. 22.00-01.30.

DANS / KROG / NÖJE Dj Hagge i Arken

Nattklubb Kl. 22.00.

KULTUR / MUSIK Opera på bio: Glada

söndag 10
BARN / UNGA Bland drakar och
dragqueens: dragqueens läser sagor
för barn i Mariehamns stadsbibliotek
Flera av Sveriges mest erkända
dragartister framför sagor för barn.
Gratis, men platsbegränsning.
Reservera plats via Nipa.ax
Kl.12.00 för 5-7 åringar, kl.13.30 för
3-4 åringar.
TEATER Snurr på Socis

Fars i fyra akter av Robert
Liewendahl. Föreställningar: se
www.alandica.ax

GUIDNING / RUNDTUR Temaguidning:
Fängslande Kastelholm i Kulturhistoriska En tidsresa genom Kastelholms
fängelsehistoria med museiguiden
Hanna Leppälä. Ingår i inträdet.
Kl. 14.
KULTUR / LITTERATUR Diskussion om
Sally Salminen - livet och litteraturen
i Stadsbiblioteket Medverkand:
Ulrika Gustafsson, Stig Wennström,
Eva Johansson, Laura Ruohonen.
Moderator: Katarina Gäddnäs. Boksignering & bokförsäljning av Ulrika
Gustafssons bok Min ljusa stad.
FILM / KULTUR Filmvisning Katrina
från 1943 i stadsbiblioteket Filmen
baserar sig på författaren Sally
Salminens debutroman Katrina från
1936. Även diskussion om Sally
Salminen innan filmen den 10.11 kl.
15-17. Filmvisning kl. 18.30-20.15.

tisdag 12
FÖRELÄSNING

Lunchseminarium: Lider EU av ett
demokratiskt underskott? i Hotell
Arkipelags restaurang Start
kl. 11.30, pågår en timme.
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
tisdag 12

FÖRELÄSNING / LITTERATUR

Boksläpp och bokprat med Viveca
Lindberg och Inger Eriksson på Stadsbiblioteket Bokprat om Formativ
bedömning och Att utveckla forskningsbaserad undervisning. Kl. 13.

MARKNAD / LOPPIS Loppis på

Olofsgården i Jomala Barntema.
Kl. 18-20.

MARKNAD / LOPPIS Klädbytarmingel

onsdag 13
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Spencer Strand på Park
Kl. 22.00-01.30.

torsdag 14
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Spencer Strand på Park
Kl. 22.00-01.30.

fredag 15
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunder-

Nattklubb Kl. 22.00

DANS / KROG / NÖJE

80-talsparty på Arken med Lili &
Susie, partyband & dj:s Årets stora
80-talsparty med middag kl. 19.00
och musikunderhållning kl. 22.00.
KROG / NÖJE / MUSIK

Åländska hyllningsbandet till Tom
Petty, Pettin Wildberries, spelar på
Park Bandet spelar kl. 22.30-01.30.

MAT Afternoon Tea på Bettys i Eckerö

Traditionsenligt med små sandwichar och bakverk. Från kl. 13.

GUIDNING / RUNDTUR Förintelsen i

Ålands konstmuseum I samband
med Tom Sandqvists konstutställning berättar museiguiden Geir Henriksen om dess tyngsta tema. Ingår i
inträdet. Kl. 14.

lördag 16
BARN / UNGA / KULTUR

Invigningskalas: Kollornas värld i
Kulturhistoriska Barnutställning baserad på böckerna om Kollorna av
författare Ann-Christine Waller och
illustratör Anni Wikberg.
Kl. 13-16.

FÖRELÄSNING

Vandringskväll för nybörjare och
äventyrare! Föreläsningskväll om
vandringsäventyr på stadsbiblioteket. Anmälan krävs: www.swett.se/
inspiration. Kl. 18.30-20.30.

TEATER MINA TVÅ HALVA LIV - En sjö-

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunder-

FILM MET-Opera: Akhnaten av Philip
Glass på Bio Savoy Längd: ca 4 h
med två pauser. Kl. 20

manshustrus böner och balansakter
på Ålands Sjöfartsmuseum En monolog i två akter utan paus. kl. 19.

hållning med Johnny Sörman på Park
Kl. 22.00-01.30.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Johnny Sörman på Park
Kl. 22.00-01.30.

fredag 22
TEATER MINA TVÅ HALVA LIV - En

KROG / NÖJE / MUSIK

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Johnny
Sörman på Park Kl. 22.00-01.30.

Nattklubb Kl. 22.00.

Nattklubb Kl. 22.00.

lördag 23
Julmarknad på Henriks skullan i
Sonboda, Föglö Gårdsmarknad
med försäljning av bl.a. hembakt,
julgodis, hantverk, mejeriprodukter,
kransar osv. Kaffeservering. Kl.
11:30–15:00.

5 ÅRS
GARANTI

monolog i två akter utan paus.
kl. 15.
KULTUR / MUSIK Julkonsert: Väntan

på Julen med Vivakören i S:t Mårtens
kyrka Julföreställning med glimten
i ögat tillsammans med Vivakören
och åländska musiker. Kl. 18.

tisdag 26
KROG / NÖJE / MUSIK Gabriel Kelley
spelar på Pub Ettan Kl. 20

onsdag 27
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Kire Ljung på Park
Kl. 22.00-01.30.

torsdag 28
MAT Afternoon Tea på Bettys i Eckerö
Traditionsenligt med små
sandwichar och bakverk. Från kl. 13.

DANS / KROG / NÖJE Dj Jimi i Arken

CITROËN

DANS / KROG / NÖJE Dj Jimi i Arken

söndag 24

Trubadurunderhållning med Johnny
Sörman på Park Kl. 22.00-01.30.

MARKNAD / LOPPIS

onsdag 20

BARN / UNGA / KULTUR Barnrättskalas
på stadsbiblioteket Barnkonventionen fyller 30 i november. Alla är
välkomna med att fria barns rättigheter på ett roligt kalas med tårta,
sagostund, aktiviteter och kunskap
om barns rättigheter på Åland och i
världen. Kl. 12.00-16.00.

FÖRELÄSNING / KULTUR Åland och
vinterkriget 1939-40 Kenneth Gustavsson föreläser om Vinterkrigets
påverkan på Åland. Kl 18.30.

sjömanshustrus böner och balansakter på Ålands Sjöfartsmuseum En
monolog i två akter utan paus.
kl. 19.

söndag 17

hållning med Spencer Strand på Park
Kl. 22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE Dj IBZ i Arken

på Kvarter5 i Mariehamn På den
nationella Klädbytardagen ordar
Ålands Marthadistrikt klädbytarmingel kl. 18.30.

torsdag 21

GUIDNING / RUNDTUR Temaguidning:
Julens traditioner i Kulturhistoriska
Museiguiden Hanna berättar om
våra förfäders julfirande och var våra
traditioner härstammar från. Ingår i
inträdet. Kl. 14.

KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Kire Ljung på Park
Kl. 22.00-01.30.

fredag 29
KROG / NÖJE / MUSIK Trubadurunderhållning med Kire Ljung på Park Kl.
22.00-01.30.
DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb Kl. 22.00.

TEATER MINA TVÅ HALVA LIV - En

sjömanshustrus böner och balansakter på Ålands Sjöfartsmuseum En

PAKETBILAR

UTAN KMBEGRÄNSNING!

CITROËN JUMPY
PRIS FR. 28.646€

CITROËN JUMPER
PRIS FR. 31.158€

MED AUTOMAT, PRIS FRÅN 34.263€
NU FINNS JUMPYN ÄVEN MED
FYRHJULSDRIFT, PRIS FRÅN 41.203€

JUST NU! KAMPANJPRIS PÅ BL.A. FANERING, VINTERDÄCK OCH DRAGKROK, 100€/ST
Gäller vid beställning före 31.10.2019 och endast lagerbilar.

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

PRIVATLEASING
& AVBETALNING
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Ge din pärla skön vintervila!
All inclusive vinterförvaring
Låt din robotklippare övervintra femstjärnigt!
• Hämtning av robot och laddstation hemma hos dig
inom fem arbetsdagar. Gäller på fasta Åland
• Basservice samt vinterförvaring med underhållsladdning
i torrt och frostfritt utrymme
• Hemleverans av robot och laddstation samt
slingkontroll (ej reparation).

,
9
25

Basservice för din robotklippare
Lämna in din robotklippare för en
basservice så är den redo igen nästa vår.
• Noggrann rengöring av klippare och laddstation
• Kontroll av: chassits täthet samt omtätning
av chassihalvor, laddning,
kontaktbleck på robot och laddstation,
lyft- och krocksensorer, funktioner via
diagnosprogram samt karossupphängning
• Knivbyte
• Batterikontroll
• Testkörning

125,READY WHEN YOU ARE

Boka din robotklipparservice
med Jim, tel. 527 203!
MÖCKELÖVÄGEN, TEL. 23 022, VARDAGAR 08–16

Beställ
St1 Opti Premium
redan idag och dela
upp din faktura i
upp till 5 rater!

Kylan smyger sig på,
det kan ske över en natt.
St1 Opti Premium är marknadens
effektivaste eldningsolja.
Rundbergs Bil & Service Ab
Strandgatan 1B, tel. 15 222.

www.rundbergs.com

• mindre sot & beläggning i pannan
• förbrukningen minskar med ca 5%
• effektivare förbränning och
mindre servicekostnader
• nöjd kund garanti

Ring 19 241 och beställ marknadens
effektivaste brännolja redan idag!
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Sevärt
Finströms bibliotek
(Källbo skola)

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

Oktober – Lapptäcken av Christina Wigren
November – Akrylmålningar av Annica
Lindqvist
December – Vykort av Kenneth Karlå

Galleri Juha P. (Ehns)

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

Galleri Juha P – Tavlor av Juha Pykäläinen.

Galleri NIPÅ

Måndag–fredag kl. 13.00-16.00

En räv har flera utgångar – en nordisk
vandringsutställning, verk av femton
kvinnliga danska konstnärer.
2 september– 30 november

Galleri Skarpans

Tisdag, onsdag, fredag kl. 11-17
Torsdag kl. 11-19, Lördag kl. 11-14

Levande själar - målningar av Bo Torgé på
Galleri Skarpans 1-23 november.

GALLERIET

Videoutställningen It Is Too Late av Rita Jokiranta visas på Ålands konstmuseum 23 oktober - 17 november.

Lemlands bibliotek

Tisdagar kl. 09.00-13.00 och 18.00-20.00
Onsdagar kl. 09.00-15.00
Torsdagar kl. 09.00-13.00 och 18.00-20.00

Konstutställning: ”I vått och torrt” av Ulrica
Lindström i Lemlands bibliotek
22 oktober - 24 oktober

(Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.)
Ti – Fre 11:00-17:00
Lördag 11:00-15:00
Söndag 12:00-15:00
Måndag stängt

Friheten att virka – virkade modellarbeten
av Anna-Maija Bäckman och Marketta
Luutonen i GALLERIET
23 oktober - 26 oktober
”Utblick – Inblick” med akvareller av
Ann-Mari Stenvall i GALLERIET
29 oktober - 30 november

Kastelholms slott

16 september–3 november torsdag till söndag
kl. 10-16. Under övriga dagar är slottet stängt.

Öppet i höst på Kastelholms slott

Mariehamns stadsbibliotek
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl. 09-20
Fredag kl. 09-18
Lördag kl. 10-16 (tidningssal 09)
Söndag kl. 12-16

Konstutställning: Fågelspråk - akvareller av
Tove-Maria Chanfreau i stadsbiblioteket. 23
oktober - 27 oktober.
Jubileumsutställning: Fotoglimtar ur
IFK Mariehamns idrottshistoria på
Stadsbiblioteket. 31 oktober - 24 november

Sjökvarteret
Öppet året om.

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

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

Teleinformation på svenska, finska och
engelska.

Ålands konstmuseum
Öppet varje dag 10-17

It Is Too Late (To Dance), Rita Jokiranta.
23 oktober - 17 november

Ålands kulturhistoriska museum
Öppet varje dag 10-17

Angelo Pérez.
23 oktober - 3 november
Kollornas värld i Kulturhistoriska.
Barnutställning baserad på böckerna om
Kollorna av författare Ann-Christine Waller
och illustratör Anni Wikberg.
17 november - 8 mars

Ålands sjöfartsmuseum
och Pommern
Alla dagar kl. 11–16

I basutställningen finns spännande
berättelser och fantastiska saker. Även
interaktiva stationer. För barn: Ruby och
havet.
Tro, Hopp och Kärlek – utställning om
sjömanstatueringar.

Säljer virke,

både standardmått och skräddarsytt enligt dina
önskemål samt för att bygga och renovera i gammal stil.

Sågar dina egna stockar
Besök gärna vår hemsida www.hammaruddasag.ax
för mera information eller ring tel. 0457-5243743.
Öppet alla vardagar, helger enl. överenskommelse.

Ålands fotografiska museum
Pålsböle, Finström, öppet enligt överenskommelse

Mariehamnsmuseet
med modellstaden

Modellstaden visas efter bokning per telefon

Ring Sten Hansen 0457-595 7781, Tore
Johansson 0457-3454 370 eller Ralph
Sjöholm 040-0723 808.

Lasses Fartygsmuseum

För visning, ring 018 47626 eller +358 3828459

Museet visar föremål från den åländska
handelsflottans fartyg. Speciellt visas Viking
Lines fartyg genom åren då rederiet i år
fyller 60 år. I museet finns ett antal äldre
maskiner som kan köras vid behov.

Kökars bibliotek

”Pilgrimsresor” - akvareller och bildspel
av Rose-Marie Lampi. Visas till den 17.11
under bibliotekets öppettider tisdag, onsdag
och torsdag.

Kökars museum

Öppet enligt övernskommelse, tel 0457 5244077

Fiskehus om hur det var i fiskesamhället förr
i tiden.

Jomala bibliotek

Mån, tis, tors kl. 14-20, ons kl. 14-15

”Från ord till handling” – konstmedaljer och
små skulpturer av Ulrika Kjeldsen. Visas
15.10-29.11.

Folkhälsans allaktivitetshus
Aina Öhberg ställer ut akvareller på temat
”Naturen”.

Olle eller Benita Strömberg på tel: 43964
eller 0457 0595967,

Önningebymuseet
Öppet enligt överenskommelse

Ring 0405533804. Den permanenta
utställningen med bl.a. verk av Acke,
Westerholm och Danielson-Gambogi visas.

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com
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HÖSTMYSIGT!
Få rs k in n

a k r y l /p o l y e s t e r

2 590

6 4 90
8 90
Bordslöpare 35x110 cm

NÄRPRODUCERAD PRINT

VI BYGGER DIN
PROFIL

Visst är det något speciellt med att bläddra och känna
doften av en nytryckt broschyr? Vi älskar den. Vi har
tagit fram det mesta, allt från kuvert till lastbilstejpningar.
Snygga trycksaker och smarta webblösningar förstärker
varandra och stöder företagets målsättningar. Hos oss får
du helhetslösningar som fungerar!
•

Ide och koncept

•

Strategi och projektledning

•

Illustrationer

•

Fotograferingar

•

Copywirting

•

Design och produktion

220
Ljuslykta

OBH Nordica Legacy 800W stavmixer

3 5 90
Gardin 2-pack, 130x240 cm, multifuntionsband.
Finns även som kappa

2 09

0

Römertopf lergryta
2 liter

Gr y t va n t e

14

4 20

95

Gr y t la p p

2 90

Kö k s h a n d d u k

4 20

1 6 95

2 590
P lä d

Ljuslykta Myhome, vit
Ljuslykta Myhome, svart

1 2 5x 1 5 0 c m

Vill du också ha närproducerad print?
Kontakta Jessica Engblom, tel 525 865.
Vi finns på Strandgatan 16 i Mariehamn.

Aroma gryta
ø24 cm, 4,8 liter

OM
BU

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

D

74 90

Mattssons_logo_red_black.eps
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✁

SÅLLAD KOMPOSTJORD FÖR
GRÄSMATTOR & PLANTERINGAR
Jan tel. 0457 052 9162 eller 32121

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

✁

BETONG

Försäljning av BETONGLEGO
till t.ex. stödmurar

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

NÄRPRODUCERAD WEBB

Gilla oss på
Facebook

VI BYGGER DIN
HEMSIDA

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

– gör det grundligt!
Finlandssvenska kvalitetsresor med svenskspråkig reseledare och max. 20 resenärer.
KAMBODJA 24.1–8.2.2020

•

Personlig och snabb support

•

Flexibla lösningar som passar både stora och små företag

•

Ständig vidareutveckling

•

Open source – inga licenskostnader

•

Enkelt att använda

•

Trygg och snabb driftmiljö

•

Design anpassad för mobil, läsplatta och dator

Landet med en gammal och rik kultur och ett
gästvänligt och ödmjukt folk.

16 dagar, 3.680 €

Vi börjar resan i det världsberömda Angkor Wat-området och fortsätter till
huvudstaden Phnom Penh. Resan avslutas vid den fina badorten Sihanoukville.

SVALBARD 11-16.6.2020
En resa till isbjörnarnas rike

6 dagar, från 2.340 €

Upplev Svalbard och dess fantastiska natur och speciella djurliv samtidigt som
vi får en nostalgitripp ombord på Hurtigrutens M/S Nordstjernen byggd 1956.

Vill du också ha närproducerad webb? Kontakta oss
för en kostnadsfri demo. Carina Söderlund, tel 525 876.
Vi finns på Strandgatan 16 i Mariehamn.

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

GÖTA KANALS
GULDKORN
9-12.7.2020
4 dagar, 1.180 €

Läs om alla resor på
www.martinsresor.ax
eller ring mig på 0457 344 1132
eller mån–fre 9–16 på 018 23 215.

HURTIGRUTTEN
7-15.8.2020 &
18-25.8.2020
8 dagar, 2.480 €
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KOMPLETT
BADRUM
INSTALLERAT
OCH KLART!

Auktoriserad
VVS-installatör

Godbyvägen 11, AX-22100 Mariehamn, tel. 22 111 • info@klingbergs.ax • www.klingbergs.ax • vard. 09.00-17.30, lörd. 10.00–14.00

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

• underleveratörer
• färdighetsgrad enligt ditt önskemål

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

Kampanj!

Vi har material
och verktyg för
dina projekt,
stora som små!
Markus i butiken

Mutterdragare
DTW181Z

Slipmaskin
DBO180Z

(229,-)

129,-

(199,-)

129,-

Cirkelsåg
DHS680Z

(299,-)

199,-

Hylsnyckelsats
227 delar

Obs! Dessa maskiner
exkl. batteri och laddare

(184,90)

Borrmaskin
DDF485Z

(199,-)

129,-

Vinkelslip
DGA506Z40

(199,-)

149,-

Slagskruvdragare
DTD155Z

(229,-)

129,-

Borrskruvdragare
DHP484RT40

(399,-)

299,-

inkl. laddare och
2 x 5,0 Ah batteri

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

99,-

