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2 Ingång

Och det är nu allt händer
Tänk hur mycket tid vi här uppe i Norden läg-

(midsommarafton undantaget), när inga bilrutor

ger på att ladda inför sommaren. Det är som att

behöver skrapas på morgonen och när man kan

januari-april är en enda lång väntan på att få

vara utomhus utan ficklampa sent på kvällarna.

ta fram utemöbler, plocka fram grillen, planera

Men sommaren är ju så kort! Och eftersom en

semester, fixa formen till beachen eller vad det

så stor del av allt som ”måste” göras ska göras

nu kan vara.

just på sommaren räcker tiden inte riktigt till.

Fram tills jul har vi ju så fullt upp med att

Om alla de där trevliga middagsbjudningarna

planera just julen, men så fort det nya året glän-

ska bli av, om alla inplanerade utflykter ska gö-

tar på dörren är sommaren nästa hållplats. Och

ras, om stugan ska målas, om nya land ska grä-

vägen dit är en enda lång transportsträcka.

vas och fotbollscuper och bröllop och fester och

Jag, och många med mig, försöker verkligen leva i nuet och njuta av såväl snöslask

midsommar ska hinnas med … Ja, då måste
man ha en orubbligt minutiös plan.

som grushögar i hallen. Själv lyckas jag
ändå hyfsat bra, men när vårsolen tittar

Men det fina med sommaren är ju också att

fram, och när det börjar bli grönt på såväl

ligga på en klippa och läsa i hur många tim-

träd som mark, är det som att varje cell

mar som helst. Eller att guppa runt i en båt

i kroppen laddas med lyckopiller och

på havet utan något egentligt mål. Att sova

kör på autopilot tills det börjar bli

länge, äta långfrukost i solen och sen sitta

dags för peppande samtal utåt

och glo rakt fram tills det är dags för nästa

höstkanten igen.

måltid. Såna saker. Andas ut. Ladda batterierna. Slappa.

Och det är ju inte så konstigt.

I vanlig ordning kommer långt ifrån

Ljuset ger energi, frisk luft ger

allt att hinnas med. Men det är okej. På

energi. Livet blir så mycket

sommaren levs livet mer mañana-

enklare när man inte behöver klä

style – och det är precis som det ska.

på sig flera lager med varma kläder

x

Visst spelar vädret roll!

Somriga åskoväder är mysiga, och regn behövs med jämna
mellanrum. Men i övrigt får sommardagarna gärna vara varma
och soliga, eller hur? Hur det blir i år vet ingen, men statistiken
ger ändå en fingervisning.
Sommar är det per definition när dygnsmedeltemperaturen
varaktigt överstiger 10 grader.

Juni

Torraste sommarmånaden, och den
ljusaste. Lite lägre
medelmolnighet än
juli och augusti.

Glad sommar!

Juli

Den i genomsnitt
varmaste månaden
med mest nederbörd. Kraftigare
skurar kan förekomma eftersom varm
luft kan innehålla
mer vattenånga än
kall.

Njut av sommarens á la carte!

Ute-

serveringen
öppnar måndag 24.6!
Gilla oss på
Facebook
Hamngatan 2. Boka bord på tel. 19 931 eller besök oss på www.nautical.ax
Öppet: måndag–fredag kl. 11–23, lördag kl. 17–24. Sista insläpp 20.30.

Annonsförsäljning:
tel 26 026

Redaktör Sandra Widing Text Sandra Widing, Otta Johansson, Staffan Lund, Alexandra Gäddnäs, Zeb Holmberg, Jonny Mattsson,
Kevin Eriksson, Petter Lobråten, Jonas Abrahamssob. Ansvarig utgivare Daniel Dahlén På omslaget Rasmus Nordberg Foto Daniel
Eriksson, Hülya Tokur-Ehres, Robert Jansson, 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.

Augusti

Inte lika blöt som
juli. Dagarna blir
kortare. Högre
vattentemperatur
eftersom vattnet tar
längre tid att värma
upp än markytan.


Källa: SMHI
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starta din sommarträning nu!

turistträni8n€ g

teckna

Från
per gång

4/må5n€ad
Från

Rejäl luftkonditionering
– vi har bra luft
också då det
är varmt!

Hos oss
behöver du
inte boka! Vi
r
släpper biljette
e
rj
va
30 min före
t,
ig
id
klass. Sm
eller hur?

sommarkort
Allt under samma
tak! GYM, Personlig
träning, gruppträning som dans,
yoga och hardcore
fyspass, och även
skönhetsvård.

Vi bjuder på regi
stre
avgiften värde 50rings€.

”Trevlig stämning,
bra samvaro
och bra atmosfär”
– MedleM på TräningsverkeT

Handelslänken 1 | 22150 Jomala | www.traningsverket.fi

Dags för altanbygge?
Trallvirke

Bosch
elverktyg,
skruvar och
övriga
tillbehör!

Dalkarbyv, Mariehamn Tel: 21 022, www.simons.ax Vard 8–17, lörd. 9–13
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För att ta sig till Pommern
går man över en nybyggd
gångbro. ”Den ökar tillgängligheten”. förklarar intendent Heidi Viktorsson.

POMMERN GENOM ETT BARNS ÖGON

Efter två år av dockbygge
och renovering har museifartyget Pommern äntligen
öppet igen. Åland Just Nu tog
med femåriga Rasmus Nordberg på en rundtur och fick
prova på äkta sjömansliv.
» Fortsättning på nästa uppslag

Inne i det gamla köket finns en
gryta som Rasmus Nordberg
kikar in i.

Genom att dansa framför en kamera kan museibesökare få fler och fler par
på duken att dansa. Det interaktiva har blivit viktigare i Pommerns nya besöksupplevelse.

Rasmus Nordberg undersöker en sköldpadda
med förstoringsglas i Sjöfartsmuseets lekrum.
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OP Private Åland

– trygg kapitalförvaltning nära dig
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Placeringschef Hannes Byskata

Behöver du hjälp med placeringsrelaterade frågor? Vi hjälper dig med
förmögenhetsförvaltning och ger dig tips och råd på hur du placerar din
förmögenhet för att nå bästa avkastning. Vi strävar till att skapa långsiktig
kundnöjdhet bland alla våra kunder, ert förtroende är A och O för oss.
Vill du veta mer? Kontakta oss:
op.fi/privatkunder/op-private
010 257 2941 Hannes Byskata
010 257 2940 Tobias Karlsson

I tätort råder alltid
eldningsförbud
Ha en skön sommar önskar vi på räddningsverket!

www.mariehamn.ax
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Intendent Heidi Viktorsson har varit med och tagit fram den nya besöksupplevelsen på Pommern.

» Fortsättning från föregående uppslag
Den fyrmastade barken Pommern
sjösattes första gången 1903 och
kom 1923 i den åländske seglarkungen Gustaf Eriksons ägo.
Under drygt två decennier seglade
hon runt världshaven fylld med
spannmål och åländska sjöfarare.
Sedan 1952 har fartyget ägts
av Mariehamns stad och 1957
öppnades hon upp som museifartyg för allmänheten. Efter nästan
60 år var det dags för Pommern
att ta nästa steg som museum
och bygget av en torrdocka samt
en genomgående renovering av
fartyget inleddes 2017. Till sommaren 2019 står nu Pommern i
sin nya docka i hamnen och den
nya besöksupplevelsen är öppen
för allmänheten.
Åland Just Nu bestämde sig
för att ta med femårige Rasmus
Nordberg för att se det klassiska
museifartygets nya skrud och
innehåll ur ett barns ögon.

Besöksupplevelsen
När vi anländer till Ålands Sjöfartsmuseum i Västerhamn möts
vi av intendent Heidi Viktorsson
som varit med i projektgruppen
som tagit fram Pommerns nya besöksupplevelse.
– Vi vill hellre använda det ordet i stället för utställning, vi har
försökt göra det mer levande och
interaktivt, både för vuxna och
barn, förklarar hon.
För att ta sig till Pommern går
man över en bro som byggts från
terrassen som vetter mot vattnet
utanför sjöfartsmuseet. Från bron
kommer man ombord på däck
och besöksupplevelsen kan börja.
Vanligtvis får besökare låna
hörlurar och gå runt med ett
ljudspår i öronen. Berättelsen
i barnens version är skriven av
den åländska författaren Karin
Erlandsson. Men vi får i stället
en guidning där vi går igenom de
olika punkterna uppe på däck.
– I ljudspåret berättar vår maskot, skeppsråttan Ruby, om en
resa till Australien där vi tas mellan elva olika punkter på däck.

Grisar på däck
– Har båten någonsin varit i Flo-

rida? Där har jag varit, säger Rasmus Nordberg.
– Inte vad jag vet, men till Australien och Chile, så då kan den
ha tagit i land där, svara Heidi
Viktorsson.
När vi närmar oss det första
stoppet på rundvandringen börjar
underliga ljud höras runt hörnet.
Grisar som grymtar hörs och vi
når fram till en bur.
– Var är grisarna? Jag ser dem
inte, säger Rasmus Nordberg och
börjar leta kring de låsta burarna
uppe på däck.
– De är inte här nu men på
stora seglatser brukade de finnas
i burarna och när det var soligt
fick de till och med gå runt på
däck, förklarar Heidi Viktorsson.
Från grisburarna rör vi oss
vidare mot ett kök och en matsal
och ljudbilden förändras.
– En rap! utropar Rasmus
Nordberg med ett skratt och vi
har kommit till matsalen och det
lilla köket.
Heidi Viktorsson förklarar att
ljudbilden varit en viktig del för
att ta fram något som är just en
upplevelse och inte bara en vanlig
utställning.
– Det får det att kännas som
att man verkligen är till sjöss.
Fast Pommern står mer stabilt vid
land än någonsin är hon också
mer ute på havet än på länge.

Nedre däck
I och med renoveringen har även
tillgängligheten på fartyget ökat.
Den breda bron från sjöfartsmuseet gör det möjligt för alla att ta
sig ombord och väl på fartyget har
en splitterny hiss installerats. Vi
tar dock den smala trappan från
styrdäck ner till kaptenens privata hytt.
– Fanns det sjörövare här? frågar Rasmus Nordberg.
– Nej, här fanns det inga sjörövare, de är ju inte så snälla
och ombord på Pommern var det
snälla sjömän, svarar Heidi Viktorsson.
Inne i kaptenshytten finns
plyschklädda soffor, en och annan spritflaska och till och med
ett privat badrum.

– Jag vill gå in, säger Rasmus
Nordberg när han ser det privata
badrummet med badkar men
en glasvägg skiljer honom och
1930-talslyxen åt.
Trots att badrummet inte
är interaktivt är det mycket på
mittendäcket som är det. När vi
kommer in till den öppna delen
finns tv-skärmar, segel och en
projicerad bild med några balboadansare.
– Det här är tänkt att vara
våningen där man får prova på
själv, säger Heidi Viktorsson och
visar tv-skärmen med spel för
Rasmus Nordberg.
Med pilar på pekskärmen tävlar
femåringen och intendenten i att
lasta av sand för att hålla skeppet
flytande.
– Du vann, fyra mot två säckar,
säger Heidi Viktorsson efter avslutat spel.

Projicerad dans
Efter sandsäckarna är det dags att
sy segel. Det tjocka tyget är svårt
att penetrera med den vassa nålen
men efter lite hjälp lyckas Rasmus
Nordberg.
– Det här skulle nog vara svårt
för min lillebror, säger han stolt.
Längst bak finns en projektorduk med en rörelsekänslig kamera
ovanför. När Rasmus Nordberg och
Heidi Viktorsson ställer sig framför
kameran dyker deras skuggor upp
i den sepiatoneda film som projiceras och spelet är i gång.
Genom att dansa framför kameran får man fler och fler av
paren i filmen att börja dansa, och
om man dansar tillräckligt länge
dansar alla.
– Vi spelade in det här framför
en greenscreen i Helsingfors och
jobbade med en firma för att ta in
interaktiviteten i upplevelsen. Vi
baserar även alla aktiviteter i museet på verkliga händelser, förklarar Heidi Viktorsson.
– När Pommern tog i land ordnades ofta dans och nu samarbetade vi med swingklubben Mildred
för att visa hur det kunde se ut
när man dansade.

» Fortsättning på nästa sida

Rodret krävdes det tidigare
två män för att vrida på
men Rasmus Nordberg
klarar det på egen hand.
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Boka
online
Vikingline.ax

Lite mer
sommar
Hela familjens semesteräventyr
börjar ombord!
I samband med båtresan kan ni uppleva mycket skoj
även i land. Kittla nerverna på Gröna Lund och
Borgbacken, besök Jukupark och njut av bad
och lek eller titta in hos alla de mysiga
sagofigurerna på Junibacken och i
Muminvärlden. 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.

Läs mer på Vikingline.ax/aktiviteter.
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» Fortsättning från
föregående sida

100 dagar, fem minuter
På nedersta däck står bänkar längs med gången och
över hela väggarna projiceras havssvall i skiftande
färger, ur högtalarna viner
stormen och vågorna slår
mot skrovet. Vi befinner oss
på en seglats till Australien
men i stället för 100 dagar
tar den fem minuter.
– Vädret som kunde vara
på en resa till Australien
simuleras, vi ville få fram
känslan av att verkligen vara
på havet.
I projektionen kommer
förutom de suggestiva vågorna även koordinater, hamnar och hur många dagar in
i resan vi är.
– Just koordinater och att
räkna dagar var en otroligt
stor del av livet till sjöss och
vi vill verkligen försöka förmedla hur det var så bra det
går utan att lämna hamn.
– Det känns nästan som
att vi är ute på havet, säger
Rasmus Nordberg.

Längst ner under däck finns ljusprojektioner och ljud ur
högtalare som bidrar till en upplevelse där det känns som
att verkligen vara ute till sjöss.

” Det känns nästan som
att vi är ute på havet.”

Rasmus Nordberg letar efter grisarna som hörs men inte syns på Pommerns däck.

Lek på museum
Efter en intensiv entimmesupplevelse på Pommern rör
vi oss tillbaka över bron och
in i sjöfartsmuseet igen. På
nedervåningen finns ett lekrum där Rasmus Nordberg
får springa av sig det sista
av sin energi.
– I och med att Pommern
har öppnat igen är en biljett nu två besök. Man kan
använda dem hur och när
man vill, säger Heidi Viktorsson.
– Antingen besöka både
sjöfartsmuseet och Pommern samma dag, två besök
till ett av ställena eller gå
tillbaka olika dagar.
På sjöfartsmuseet finns
lekrummet som är äkta
åländskt hantverk med en
äkta gammal fiskebåt och
grottväggar.
– Vi ville att det skulle
kännas som att befinna sig
under vattnet och hantverkaren tog det på allvar, säger Heidi Viktorsson.
– Utöver det har vi även
en skattjakt samt små
kikhål där man kan se vad
skeppsråttan Ruby hittar
på på de olika platserna i
museet.
Efter två timmar av lek
och lärdom är Rasmus
Nordberg mycket nöjd och
på frågan om vad som var
bäst kan han inte komma
fram till en enskild sak.
– Allt var bra men det var
lite svårt att inte få röra vid
allting, och så var det riktigt
tungt att styra fartyget men
jag klarade det, säger han.
Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

Rasmus Nordberg leder med tre säckar mot Heidi Viktorssons två i spelet om vem som snabbast kan packa sandsäckar.

Inne på sjöfartsmueet kan man dyka in i en grotta under havet och leka i
lekrummet.

I den branta trappan ner under däck måste man vara försiktig när man tar sig
ner. För den som vill finns nu också både hiss och moderna trappor här.
“Här vill jag sova”, efter att ha sett flertalet sängar och plyschsoffor faller valet på var Rasmus Nordberg skulle vilja sova
på ett köksskåp.

Innne i den kombinerade mat– och sovsalen står det uppdukat men Rasmus
Nordberg ser igenom museitricket. “All mat är ju fejk”, säger han.

Inne i kaptenshytten finns kaptenens
privata badrum med badkar bakom
en glasvägg.

Att sy i segelduk är inte lätt men under däck på Pommern kan man prova på.
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Träna i sommar!

Träna som

TURIST
DROP IN
(16,-)

13,-

...eller välj ett

VECKOKORT
från

25,-

Gäller endast på Neptunigatan 1

Vi har även

SOMMARKORT
2 eller 3 månader
från 99,-

för 5,- extra får du nyckelgymsbehörighet även till Avancia Torggatan.

Mer info på www.avancia.ax

ÅLANDS KARTA
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.

Testa vår goda och näringsrika
träningsmat FOODBOX!

• pris/st 7,90
• 5 st för 37,50
• 10 st för 70,-

Vi erbjuder 2 st fullt
utrustade gym i Mariehamn!
• Avancia Torggatan 14

– det stilfulla gymmet mitt i city med nyckelgym dygnet runt.

• Avancia Neptunigatan 1

är vårt största gym på 1.500 m2 där vi även erbjuder ett brett utbud
av gruppträning – nu även virtuellt.

REKOMMENDERAT PRIS 9.80 €
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!

Sommaröppet på Neptunigatan 3 juni–31 augusti:

www.strax.ax

måndag & onsdag ......kl. 06.45–21.00 lördag ........................kl. 10.00–14.00
tisdag & torsdag.........kl. 09.00–21.00 söndag .......................kl. 11.00–14.00
fredag ........................kl. 06.45–19.00 VÄLKOMMEN IN I GEMENSKAPEN!

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

www.avancia.ax I Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax
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23–28.6.2019
söndag
23.6

10:30 ECKERÖ KYRKA
[481] Festhögmässa
Mårten Andersson, celebrant,
Eva-Helena Hansen, orgel,
Felix Sundström, cello,
Anders Gabriel Sundström, piano (AX)

måndag 20:00 GETA KYRKA
24.6
[482] Orgelkonsert
Mari Fukumoto, orgel (J)
tisdag
25.6

20:00 LEMLANDS KYRKA
[483] ”Den romantiska orgeln”
Ferruccio Bartoletti, orgel (IT)

onsdag
26.6

12:00 MARIEHAMNS KYRKA
[484] Lunchkonsert (videokamera)
Kåre Nordstoga, orgel (N)
20:00 SALTVIKS KYRKA
[485] Bach i sommarkvällen
Henryk Gwardak, orgel (AX)

torsdag
27.6

fredag
28.6

20:00 FINSTRÖMS KYRKA
[486] Kammarkonsert
Barbara Misiewicz, cello
Stefano Molardi, orgel (CH)

Välkommen på
Eckerö Frivilliga Brandkårs

Sommardans!
Sandvikens festplats i Eckerö
3 augusti

12:00 MARIEHAMNS KYRKA
487] Lunchkonsert (videokamera)
Matthias Kjellgren, orgel (S)
20:00 JOMALA KYRKA
[488] Avslutningskonsert
Agata Wiśniewska-Gołębiowska, sopran
Karol Gołębiowski, orgel (B)

Programblad 15-20€ vid dörren. Programbok gratis.
Festivalpass 120€, rabattkort 65€. Info tel. 050-5550 355

festival@aland.net

www.alfest.org

Dansa till Zenex och Mantix från kl. 19.00
På plats säljs öl, cider, vin, korv och tilltugg. Entre: 10€.

Njut av middag på plats
Kl. 19.00 serverar vi grillad gris med tillbehör och dryck.
Måltid, 1 dryck och entré: 25€
Förhandsanmälan tel. 0457 548 3727

Fyrverkeri kl. 23.15 med JoHo Pyro
Buss till Mariehamn avgår kl. 02.00. Pris: 5€

N. Häggbloms Åkeri
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FÖGLÖ

En äkta skärgårdskommun som ligger nära till

Skärgårdskommunen Föglö når du med färja från Svinö eller
Långnäs i Lumparland, restid 30–40 minuter.
Turlistor och information: Ålandstrafiken tel 018-25600,
www.alandstrafiken.ax
Övernattningsmöjligheter i stugor och gästhem;
se www.foglo.ax eller kontakta turistinformationen, se nedan.

SEVÄRT / AKTIVITETER

Saltviks kommun
Lediga tomter på Solhöjden i Saltvik

Föglömuseet, utställning ”Föglö förr och nu” och
Lotsstugan i Degerby öppet 14.6–18.8 alla dagar 9.45–18.45,
19.8–31.8 mån–fre kl. 10.00–15.00.
Gårdsmuseum Matsmårs i Hummersö,
öppet 3.7–3.8 ons–lör kl. 14–17.
Galleri Berghäll i Hummersö, kontakta turistinformationen för
information om öppettider.
Föglö kyrka, öppen 11.6–9.8 tis–fre kl. 11.00–16.00.
Enigheten, tingshus och gammaldags gårdsenhet, mat och boende.
Vandringsleder i Hastersboda och Jyddö.
Badstränder i Degerby/Sinting och Hastersboda.
Boulebana (egna klot medtages) i Degerby.
Bibliotek med tidningar, internet och utställningar öppet mån 10–13,
16.30–20, ons 16.30–20, tors 10–13.
Restauranger & caféer: Restaurang Seagram, Enigheten och café
Skärgårdslängtan i Degerby.
Övrig service:
Butik, bränsleförsäljning, postombud i Degerby, apoteksskåp.

EVENEMANG

21.6 Midsommarafton, stångresning i flera byar, se lokala anslag
29.6 Stånkadagen i Degerby, kl. 12–17, gamla motorer och
maskiner visas
6.7 Föglödagen, marknad och program kl. 11.30–14.30 i Degerby
13.7 Lillängö–Rock
14.7 Amalias Strandparty
27.7 Matsmårsdagen
28.7 Sommarfest vid Vargskärsgården, kl. 13–16
Turistinformationen i gamla posthuset, Degerby är öppen 14.6–18.8 alla
dagar kl. 09.45–18.45. Tel. +358(0)457 342 7274, e-post: turistinfo@
foglo.ax, www.foglo.ax. Övriga tider Föglö kommunkansli tel. +358 18
50322, e-post: info@foglo.ax

Björlin, GI Tech

Se kommunens hemsida www.saltvik.ax för närmare info

KUMLINGE 5–7 JULI 2019

Visor så in i Norden
FREDAG 5 JULI

KUMLINGE KYRKA 19.30 Heléne Nyberg, piano Thomas Enroth

Helene turnerar runt i hela norden med sin musik och har sedan 2013 varit arist på heltid och gett
ut 9 cd:n. Du får höra hennes mest älskade låtar men också historier ur livet, hur sångerna kommit
till. Vid pianot sitter Thomas Enroth.
RESTAURANG KASTÖREN 21.00 Tony Wikström spelar partycovers. Tony har en lång och bred
musikkarriär och många olika sammanhang bl.a. i coverbandet Soundway, men även som trubadur,
dj, låtskrivare, radiopratare, kryssningsvärd m.m.

LÖRDAG 6 JULI

VÄSTRA BERGEN, konferencier: Kjell Brändström

SÖNDAG 7 JULI

KUMLINGE GÄSTHAMN

16.00 Tidens Brus – ett musikprojekt med syfte att placera åländska visor i ett nutida musikaliskt
sammanhang utan att frångå den folkliga vistraditionen. Visorna framförs i sammansättningen
Marianne Häggblom, Kim Hansson, Kjell Frisk och Catherine Frisk Grönberg. Tidens Brus har sjungit
och spelat i flera länder bl.a. vid festivaler på Irland, i England, i Holland.
17.00 Kurt ”Kutten” Lindbom och Elisabeth Ekman
– båda är välkända Åländska musiker som under många år förgyllt den
Åländska jazz och blues-scenen i både små och stora sammanhang.
18.00 Åke Hillström – Kattis Larsson - Mathias Liljeholm
Historisk återkomst! Musiktrion från Gävle som för 22 år sedan
gjorde den första konserten i visfestivalens historia. Det blir ett
möte mellan den Nordiska visan, Country och blues. Nyskrivet
material och nya tolkningar av gamla örhängen!
19.00 Per Persson
Kultikonen grundade 1989 Perssons Pack och firar i år 30 år. I sommar
väntar spelningar i Sverige tillsammans med bl.a. Atomic Swing och
hemliga gästartister.
20.00 Nordman – slog igenom 1994 med singeln ”Vandraren”.
Nordman spelade 2014 på Visor så in i norden och sedan dess varit den
mest önskade akten och i år kommer dom tillbaka i en akustisk sättning som förra gången.
22.00 Tommys I år avlutas lördagen med dans till Svensk-Finlands mest populära dansband
Tommys, som även i Sverige och på Åland har en riktigt stor publik.
14.00 Åke Hillström
15.00 ”Den musikaliska styrelsen” (Visor så in i Nordens styrelse uppträder med ett urval låtar)
16.00 Boiling Rocks (Kumlinges nyaste musikkonstellation)

BILJETTER:

Festivalpass 35€ för hela festivalen. Enskilda biljetter säljs vid varje enskild plats: fredag kyrkan 10€,
Restaurang Kastören gratis inträde, lördag Västra Bergen 25€, söndag Kumlinge Gästhamn 10€. Barn
under 6 år gratis, barn 6–12 år halva priset.
FÄRJTURER: Bokningar tel. 018-525 100, www.alandstrafiken.ax
MER INFO om festivalen: www.visorsaininorden.ax. TAXIBÅTAR: bokning tel. 040 506 1299.
Ålands Kulturdelegation, Svenska Kulturfonden, Kumlinge Kommun

Läs mer: www.foglo.ax

Facebook: @foglokommun, Instagram: @visitfoglo
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Open Water Brewerys nya cider
är populär, säger Jonas Jakobsson och Tommy Söderström.

En stor majoritet av alla äppel som odlas i Finland
odlas på Åland. Trots detta har det inte producerats
någon alkoholhaltig äppelcider förrän nu.
– Traditionella cideräppel finns inte på Åland men
nu har vi lyckats ändå, säger bryggarna Jonas
Jakobsson och Tommy Söderström.
Åker du bil längs den åländska
landsbygden kommer du att se röda
lador, små träsk och ett och annat
djur – men mest av allt äppelträd.
Mellan 70 och 80 procent av alla
äppel som odlas i Finland odlas på
Åland och de senaste tio åren har
även förädlingen på Åland tagit fart
ordentligt.
Peders Aplagård, Grannas och
Karl-Ers har alla lanserat olika varianter av äppelmust och alkoholfri
cider som etablerats som ett standardinslag i butikerna och på restaurangerna. Samtidigt har även mikrobryggerierna Stallhagen och Open
Water Brewery lanserat åländsk öl
men först nu kommer alltså den
åländska alkoholhaltiga cidern.
– Det har alltid pratats om att
laga en på Åland när det nu finns
så mycket äppel. Vi har gått runt
och funderat, det gör ju alla, men
traditionella cideräpplen finns inte
egentligen på Åland, säger Jonas
Jakobsson.
– Sedan provade Christoffer Selander på Open Water Brewery att
smygbrygga lite cider på åländsk äppeljuice och då insåg vi att här finns
något att hämta. Med lite bättre tek-

nik kan det här verkligen bli något.

Provbryggning i ett år
Efter det började Jonas Jakobsson
och Tommy Söderström att provbygga under ungefär ett års tid och
hann med cirka tjugo olika kombinationer.
– Vi provade med olika äppel, jäst
och tekniker. Det skiljer sig ganska
mycket från ölproduktionen, som vi
är vana vid.
– När vi sedan fick något som
började smakade någorlunda så
gjorde vi en chansning och fyllde
upp två hela tankar som blev klara
till ungefär i mars, berättar Tommy
Söderström.
Så tillkom Open Water Brewerys
”Ålands cider”.
– Den består av fem sorters äppel som alla odlas på Åland, varav
sorten rubinola står för hälften. Det
som vi tycker att är viktigast är att
det är 100 procent åländska äppel
och 100 procent äppelmust, inget
tillsatt vatten eller liknande, säger
Jonas Jakobsson.
Det är en torr cider och bryggarna själva jämför smaken med
champagne.

– Den är ganska aromatisk och
äppelfruktig, som en champagne
med äppelsmak. Den är torr men
har också lite av sockret kvar utan
att bli för sockrig.

Begränsad upplaga
Eftersom det hela började som ett
experiment och äppelproduktionen
trots allt är årsbunden till hösten
finns cidern ännu bara i en relativt
begränsad upplaga.
– Vi har en sorts cider och ganska begränsat av den cidern. Den
kommer troligtvis inte att räcka hela
sommaren, men sen till hösten, vid
nästa äppelskörd, kommer vi göra
mera av den här och även prova på
lite flera sorter.
– Först säljs majoriteten av cidern i vår egen gårdsbutik men även
på vissa restauranger. I och med
att den är så pass stark som sju
procent går den inte att sälja i matbutikerna.
Cider och andra typer av alkoholhaltiga fruktdrycker tror Jonas
Jakobsson och Tommy Söderström
är nästa stora trend inom bryggeribranschen.
– Mikroölboomen har redan varit
och nu börjar fler och fler redan
hålla på med cider och fruktviner.
Det som är fint är att det inte finns
några egentliga begränsningar, kan
du göra en bra cider kan du laga
vad som helst.
– Vi försökte vara tidiga och göra
det bästa som går. När det dessutom

NU
ÄR DEN
HÄR!
”Den består
av fem sorters äppel
som alla odlas på Åland,
varav sorten
rubinola står
för hälften.
Det som vi
tycker att
är viktigast
är att det är
100 procent
åländska
äppel och
100 procent
äppelmust,
inget tillsatt
vatten eller
liknande.”

inte funnits någon cider här på
Åland var det dessutom ganska lättsålt. Det har varit en av våra bästa
produkter hittills, den sticker ut
mest på vår gårdsförsäljning och har
fått bäst respons.

Framtiden
Utöver cidern har även Open Water
Brewery hunnit med att provlaga ett
åländskt dessertäppelvin.
– Det heter Köldknäpp och är ett
så kallat isvin. Vi gjorde lite små tester och det blev så bra att vi gjorde
en större sats. Det sålde dock slut på
bara 45 minuter i gårdsbutiken men
nu har vi börjat med ett nytt igen och
det kommer troligtvis ut om ett år.
Som ett mikroölsbryggeri i grunden är det också där fokus kommer
vara för Open Water Brewery, men
försöken med cider och äppelvin har
gett mersmak.
– Ölen kommer att fortsätta att
vara vår grundpelare och detta kommer vara ett komplement, men planen är att komplementet ska få växa.
Tanken är ju att vi ska växa som
bryggeri och då är cidern ett väldigt
bra sätt att få upp volymerna på det
vi producerar och säljer.
Till sommaren släpper bryggeriet
en ny lager men i övrigt kommer fokuset att ligga på att underhålla det
sortiment man redan har.
– Till skördefesten i höst lär det
dock komma något nytt igen.
Text: Otto Johansson
Foto: Daniel Eriksson
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Bornholm
Fina upplevelser och rejält med
danskt hygge!

Timmerväggar medför ett minskat
behov av uppvärmning och nedkylning
eftersom timret jämnar ut temperaturen i byggnaden.

Varför ska man
välja oss?
• Familjeföretag
• Platinum AAAkreditbetyg
• Äkta trä från norr
• 20 års erfarenhet av
timmerhusproduktion
Kontakta oss för att få
råd och pris på just ditt
drömprojekt !

Timmer har förmågan att jämna ut
luftfuktigheten inomhus genom att
absorbera och släppa ut fukt beroende
på väder och årstid.
Ett flertal studier har slagit fast att
timmerhus är allergivänliga tack vare
den fantastiska luften inomhus!

www.kuusamotimmerhus.fi

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

10.9
4 dagar

795€
September är en fin tid att besöka
Bornholm. Med både ändlöst
vacker natur, konst och smakrika
matupplevelser blir semestern
ett minne för livet.
Läs mer på
Vikinglinebuss.ax!

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

Vi hjälper dig med garageporten!

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,-

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!

Leonora

Crawford garageporten hälsar dig alltid välkommen hem.

Vi tar alltid hand om service, reparationer och
garantiåtaganden av det som vi säljer och monterar.
0,13 H/VS
1.150,-

Måndag–fredag
9.30–17.30
Lördag 9.30–14.00

0,31 H/VS
1.819,-

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

SERVICE FÖR DIG

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

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

sommarkollektionen
i två olika färgställningar
Borddukar, metervara,
löpare, dörrkrans,
brickor, kuddfodral,
kökshanddukar,
servetter

KROSSGRUS
Vestansunda tel. 32 650 • Kurre tel. 0457 313 4650
Försäljning av BETONGLEGO
till t.ex. stödmurar

✁

BETONG
Möckelö
..................... tel. 21 808
Gilla oss på
Facebook

INSPIRATION & GLÄDJE TILL HEMMETS ALLA RUM

– gör det grundligt!

TORGGATAN 9/HÖRNET EKONOMIEGATAN, TEL. +358 18 12 787
www.syrrans.ax

Ford-transportbilar:
Transit Courier, Transit Connect & Transit Custom

5

FORD GARANTI
ÅR eller
100 000 km* /
150 000 km**

Lastutrymme enligt behov:
Transit Courier 2,3 m3
Transit Connect 2,9–3,6 m3
Transit Custom 6,0–8,3 m3

Perfekta kompanjoner under arbetsdagen.
De förnyade och tufft designade Transit transportbilarna är redo att ta sig an olika utmaningar.
Lastutrymmet är lätt att använda tack vare de breda sidoskjutdörrarna och pardörrarna bak.
Den utmärkta bärigheten garanterar transportförmågan. Den rikliga standardutrustningen, personbilsliknande förarhytten och smart intelligent teknik gör att arbetsdagen kommer att fungera effektivt.

Välkommen och bekanta dig med Fords transportbilar!

ford.fi

Transit Courier & Transit Connect: garanti 5 år/100 000 km. **Transit Custom: garanti 50 år/150 000 km. Bilarna på bilden är extrautrustade. Nya Ford Transit Courier CO2-utsläpp 140–155 g/km och förbrukning 5,4–6,8 l/100 km (nytt mättsätt, WLTP).
Nya Ford Transit Connect CO2-utsläpp 156–180 g/km och förbrukning 6,0–6,9 l/100 km (nytt mätsätt, WLTP). Nya Ford Transit Custom CO2-utsläpp 161–187 g/km och förbrukning 6,0–7,2 l/100 km. Mera info om modellerna på: ford.fi

*

Västra utfarten, tel. *5252,
Tom Enestam 525 303, Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 671
Bilförsäljning: vard. 9–17. www.motorcompany.ax

Just nu 4 / 2019

15

Maritima tyger
& textilier!
MYGGNÄT

för dörr
med magnet
100 x 220 cm, vit,
svart

9,95

El & energi på Åland
Vi är återförsäljare av flera olika solsystemslösningar,
värmepumpar och olika typer av eltillbehör.
Vi utför även de flesta typer av elarbeten.
Hela Åland är vårt arbetsområde, inklusive skärgården.

Fiskeskär gardinmetervara
b: 150 cm 27,50/m

Frågor?
Ring, kom in
eller maila
så berättar
vi mera!
Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax | www.jfs.ax | Öppet: mån-fre9-17

TORGGATAN 4, TEL. 23 360. MÅND–TORSD, 09–20, FRED 09–18, LÖRD 10–16

Cykla in sommaren!

• Cykelverkstad
• Cykeluthyrning,
även el-cyklar
• Campingutrustning

CRESCENT
KLINTE

649,VÅR STORSÄ

TUNTURI TIFFANY

28 ” finns som 3 & 7 vxl, finns även i små
ramar som passar bra till ungdomar och
korta damer.

ECORIDE
AMBASSADOR
28”, 3 vxl

Pris från

• Cyklar & tillbehör
• Cykelhjälmar

LJARE!

Sportartiklar &
sommarspel
• Basketbollar, nät
och korgar
• Volleyboll
• Badmintonrackets
och nät
• Basebollträn
• Bouleklot & tillbehör
från OBUT
• Frisbeen

439,-

1.749,ELCYKEL!

TUNTURI ELINA
28”, 3 vxl

519,-

– Cykelaffären på Åland –
Skarpansvägen 28, tel. 14 950. Öppet: vard. 09–17, lörd. 10–14
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GUIDEN
TILL EN

Nu har sommaren rivstartat och semestrarna hägrar. Årets studenter
har redan haft sin dimission, men mången konfirmation och andra fester
väntar. För att underlätta och inspirera planeringen av sommarens festligheter har Åland Just Nu sammanställt en bufféguide, med tips och trix
från experter och några somriga recept att testa på.
Text och foto: Alexandra Gäddnäs
» Fortsättning på nästa uppslag
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Sommarmeny Club Marin 2019
Förrätt

Varmrätt

Dessert

Smörstekta pilgrimsmusslor,
citronsallad, sikromskum och
jordärtskockschips, G, L 14€

Grillad lax med citronsås, musslor, pärllök och
sparris, serveras med smörslungad nypotatis, G, L
26€

Vitchokladmousse med rabarber
och havrecrunch G, L 8,90€

Skärgårdstoast med gravad sik,
varmrökt lax och ägg, toppad med lyxräkor, L
13,90€

Lättrimmad halstrad hälleflundra, rotsaksragu,
sparrisskum, slungad nypotatis, G, L 30,90€

Passionsfruktcheesecake,
G, L, 8,90€

Oxfilé med potatispuré smaksatt med prosten ost,
madeirasås, ugnsbakad tomat och Haricots Verts,
G, L 31,90€

Vaniljglass med varm
kolasås och frostiga bär, G, L
7,90€

Morotssoppa med rostad paprika,
toppad med chili, olivolja och
crème fraiche, G, L, V 11,90€
Gratinerad Chevré med päron,
parmaskinka och rostad kastanj
(valnöt) G, L
12,90€
Råbiff Pelle Janzon, på smörstekt bröd,
sikrom, rödlök, äggula, kapris, saltgurka
och dijonsenap, L
14,90€

Vegetariskt

Grillad haloumi med tomatoch löksallad, koriander
och balsamiko, G, L 8,90€
Gazpacho serveras
med avokadotoast, L 8, 90€

Grillad entrecote, baconlindad sparris,
valfri potatis, sås eller smör, G, L , 29,90€

Flädersorbet med
myntamarinerade
jordgubbar och rosévinskum,
G, L 10,90€

Burgare med bacon, ölpicklad lök,
kryddmajonnäs, issallad och tomat, grov pommes
18€

Vegetariskt

Fylld majskyckling med rostad paprikasalsa,
grönsaksris eller grov pommes 19,90€
Minutbiff med valfri potatis och sås/smör, 19,90€
Grov pommes frites • Pepparsås • Vitlökssmör
Stekt potatis • Bearnaisesås • Persiljesmör
Pressad potatis • Rödvinssås
Café de Parissmör • Färsk potatis

Vegetariskt

Portabella med spenat och tofu, rostade rödbetor,
örtolivolja, valfri potatis eller ris, G, L 19,90€

Vegetarisk hallonyoghurtglass
med färska bär, G, L 9,90€

Bistromenyn och á la carte
från kl. 14.
Välkommen!
Boka bord på tel. 23 077
eller info@delicatessen.ax

Lins- och bönbiffar med jalapeño och ramslök,
valfri potatis eller ris, G, L 19,90€

Dagens lunch – måndag till lördag 11-14
Husmanskost • Fisk • Vegetariskt • Pizza • Veckans soppa • Matiga sallader
Öppet till 20.6: Må-to 11-20 • Fre-lö 11-23 • Sö 12-20 24.6-31.8: Må-lö 11-24 • Sö 12-24

Östra hamnen, tel. 23 077 • www.clubmarin.ax

Opel 120 år

INSIGNIA

inkl. bilskatt 5.608,31)

NYA INSIGNIA,
5 DÖRRARS FRÅN

28 220 €
inkl. bilskatt 4.237,03

MOKKA X

MOKKA X ENJOY
1.6 ecoFLEX M5 Start/stop

23 115 €
inkl. bilskatt 5.052,26

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

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –
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» Fortsättning från föregående uppslag

Stabila grundstenar i buffén

Rostad potatissallad
• Uppskuren grillad kyckling
• Fetaost, mozzarellabollar eller
åländsk ost i kuber
• Grönsallad

• Upphackade grönsaker:
tomater, gurka, paprika, lök
• Ett gott bröd

Tänk på att vitlöken och myntan
blir starkare i
Tzatzik
smak om de
i
får stå sig en
p
å
t
v
å
stund. Gör
du tzatzikin
sätt
i förhand får
den alltså gärna
smaka lite ”mesigt” för att inte bli allt för
vitlöksstark till servering.

Äppeltzatziki
med mynta
Pulled äggplanta
Pulled äggplanta är ett utmärkt komplement på buffébordet och passar extra
bra till alla som valt bort
köttet. Rätten är vegansk,
liknar pulled pork i konsistensen och gör sig riktigt
bra med en sval tzatziki
och rabarberchutney. Receptet kräver lite pyssel,
men resultatet blir verkligen trevligt.
Inspirerat av citroncest.blogg.se
10 portioner
6 mellanstora äggplantor.
1 msk paprikapulver.
1 msk cayennepeppar.
1 msk spiskummin.
1 msk malen koriander.
1 msk oregano.
1 msk vitlökspulver.
5 deciliter BBQ-sås.

Ställ ugnen på 200 grader. Tvätta
äggplantan och pricka den sedan
med en gaffel. Baka äggplantan i 50
minuter, ta ut den och låt formen
svalna något innan du täcker den
med plastfolie och låter äggplantan
”svettas” och svalna i en dryg halvtimme. När äggplantan är sval nog
att hantera skalar du äggplantan
och drar sedan isär plantan i långa
strimlor med hjälp av två gafflar.
Sänk ugnen till 100 grader och
krydda dina äggplantsstrimlor med
paprikapulver, cayennepeppar, spiskummin, koriander, oregano och
vitlökspulver. Rör om ordentligt och
baka sedan i 45 minuter, så att en
del av vätskan försvinner.
Höj temperaturen till 180 grader
och blanda strimlorna med BBQ-sås.
Släng in formen i ugnen igen och baka i 20–30 minuter, tills BBQ-såsen
sugs in av äggplantan.
Äggplantan håller bra i kylskåpet
och steks med fördel på just innan
servering, med lite extra soja eller
BBQ-sås. Servera med en potatissallad och pita- eller tacobröd med goda
tillbehör!

6 portioner
5 äpplen.
1 vitlöksklyftor.
2 msk honung.
6 dl matlagningsyoghurt.
En fjärdedels kruka färsk mynta.
Salt och peppar.
Riv äpplena grovt och placera dem i en
sil. Låt dem rinna av i en kvart och tryck
sedan den sista vätskan ur dem. Riv
vitlöksklyftan fint och hacka myntan.
Blanda ihop äppelrivet med matlagningsyoghurt, honung, riven vitlök och mynta,
rör om och smaka av. Tillsätt sedan mer
honung, salt och peppar efter smak.

Traditionell
tzatziki
10 portioner
2 gurkor.
3 vitlöksklyftor.
1 kilo matlagningsyoghurt.
4 msk olivolja.
Salt och peppar.
Riv gurkorna grovt och placera dem i en sil
och salta den lätt. Låt gurkan rinna av i en
kvart och tryck sedan den sista vätskan
ur dem. Riv vitlöksklyftorna fint. Blanda
ihop gurkrivet med matlagningsyoghurt,
riven vitlök och olivolja, rör om och smaka
av. Tillsätt sedan mer salt och peppar efter
smak.

Sätt ugnen på 175
1 kilo nypotatis.
grader. Tvätta och
2 rödlökar.
halvera nypotatisen
Ett knippe vårlök.
samt torka av den
En kruka gräslök.
med lite papper så att
2 äpplen.
lite vätska försvinner.
1 dl olivolja.
Lägg sedan potatisen
1 msk äppelcideri en ugnsform och
vinäger.
blanda med rikligt
Salt och peppar.
med olivolja, flingsalt
Ett knippe sparris.
och nymalen svartSmör.
peppar.
Sätt in potatisen i
ugnen och låt den vara där minst 45 minuter tills potatisen blir gyllenbrun
och får en krispig yta. Under tiden kan du finhacka
en rödlök, ett knippe vårlök, en kruka gräslök och två
äpplen.
Koka upp en kastrull med vatten och klicka i en rejäl klick smör. Trimma sparrisen genom att skära bort
den understa delen och eventuellt ta bort lite av det
yttersta lagret med en osthyvel. Sänk ner sparrisen i
vattnet och låt sjuda i cirka tre minuter tills sparrisen
mjuknat. Skär upp i mindre bitar.
När potatisen är klar och allt är hackat blandar du
alltsammans i en skål och lägger till äppelcidervinäger,
mer olivolja och salt och peppar efter smak. Klipp över
lite extra gräslök för att ge en fin avslutning.

Claras semitorkade
tomater
Sätt ugnen på
1 kilo körsbärstomater.
100 grader, gärna
1 dl olivolja.
varmluftsugn.
1 dl balsamvinäger.
Halvera tomaterna
Salt.
och blanda dem
Peppar.
med 1 dl balsamvinäger och 1 dl
olivolja samt rikligt med salt och peppar i en skål.
Låt stå och vattna av sig en halvtimme innan du lyfter upp tomaterna med en hålslev eller silar av.
Lägg tomaterna i en ugnsform och placera den
i mitten av ugnen. På 125 grader kan man lämna
dem i ugnen allt mellan tre till sex timmar beroende
på hur torkade man vill ha tomaterna. Om man
i stället sänker temperaturen till 80 grader går det
att lämna dem över natten.
När tomaterna väl är färdiga blir de härligt sega
och får en oemotståndlig umamismak som stannar
kvar länge. Perfekt för att liva upp vilken rätt som
helst.

Rabarberchutney
Hacka rabarber
och gul lök fint.
Riv upp ingefära
och vitlök och
bryn allting i
lite olja. Tillsätt
socker, äppelcidervinäger och
whiskey och låt
småkoka i 20 till
30 minuter, tills
den når önskad
konsistens.

Cirka 4 dl
5 stora rabarberstjälkar.
1 gul lök.
2 klyftor riven vitlök.
3 dl socker.
0,5 dl äppelcidervinäger.
1 msk riven färsk ingefära.
1 msk whiskey (valfritt).
Rapsolja att steka i.
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Familjen
Djupsunds
buffétips

Tr ygg och säker med
Smart Home!
Foto: Familjen Djupsund

Några som är experter på hur man lagar en trevlig sommarbuffé är familjen Djupsund. På deras Instagramkonto ”goingdeepwithfood” delar de med sig av sina bästa mattips gällande
allt från trevliga bufféer till billig studentmat.
Vem är gänget bakom kontot och hur
kom det sig att ni startade kontot?
– Goingdeepwithfood är familjen Djupsunds Instagramkonto och vi består av
Esther som studerar i Åbo, Sara som
jobbar i Stockholm samt Göran och
Ann-Louise, ”Nanne”, som bor och jobbar på Åland. Vårt stora gemensamma
intresse har alltid varit mat och dryck
och idén till kontot kom vi på under en
brunch för cirka två år sedan, berättar
familjen.
Hur kom det sig att ni startade kontot?
– Tanken är att försöka varva kontot
med allt från studentmat till mer avancerad matlagning och tillhörande drycker. Förhoppningsvis har vi under tidens
gång även blivit bättre på att ta bilder.
Namnet på kontot är med en blinkning
till vårt efternamn.
Vad är era bästa tips för en god
buffé?
– Våra bästa tips för en riktigt härlig
sommarbuffé är att använda mycket
frukt, bär och grönt så att det blir
mycket färg. På sommaren finns det ju
ett så otroligt fint lokalt utbud av råvaror också. Lägg gärna upp sallader på
stora generösa fat i stället för i skålar
och om det är möjligt gärna portioner i
små glas, burkar eller annat så ser buffén fräsch ut hela tiden. Förbered allt
vad du kan i god tid, för du vill ju hellre
mingla med dina gäster än stå i köket.
En perfekt försommardessert är
rabarbertrifle som med fördel kan serveras i olika udda gamla glas, tipsar
familjen.

GoingDeepWithFoods
Rabarbertrifle
6 portioner

RABARBERKOMPOTT
500 gram rabarber.
2 dl florsocker.
1 tsk vaniljsocker.
1 msk vatten.
1/2 tsk nystött kardemumma.

MASCARPONECREME
2 äggulor.
1 dl strösocker.
1 tsk vaniljsocker.
250 gr mascarpone.
citronzest av 1/2 citron.
Vaniljdrömmar (eller sockerkaka).
Skär rabarbern i cirka tre cm långa bitar
och halvera dem. Lägg i kastrull och tillsätt
florsocker, vanilj, vatten och låt detta smälta
ihop på svag värme tills rabarbern är mjuk
och aningen simmig. Smaka av med kardemumma.
Vispa äggulorna med socker och vanilj och
vispa sedan ner mascarponen tills blandningen är jämn. Smaka av med citronzest.
Montera ihop precis före servering så hålls
småkakssmulorna lite crunchiga. Lägg kompotten i botten på glaset, krossa en dröm och
toppa med en ordentlig klick av mascarponecremen.

Vill du övervaka din stuga på vintern
eller säkra ditt hem för inbrott?
Blir du ofta osäker på om du glömt
elapparater på hemma eller
brukar dina barn låsa ut sig? Då är
Smart Home precis vad du behöver.
Välj ett av våra färdiga paket eller plocka ihop ditt eget.
Registrera dig som Smart Home kund hos oss och
ladda ner appen ”Viva Home” sen är det bara att
komma igång, installationen är busenkel.
Kamerapaketet – Kameror för övervakning av din fastighet.
•

Innehåller hub, rörelsedetektor och 1 kamera (inne eller ute)
Stugpaketet – Ha kontroll över din stuga när du inte är där.
Få larm vid inbrott eller oväntat besök, samt reglera värmesystemet.
• Innehåller hub, kamera, rörelse-, temperatursensor och smart
eluttag.
Tryggpaketet – Komplett säkerhet i ditt hem. Övervakar ditt
hem och larmar vid inbrott eller brand. Du kan via systemet stänga
av påglömda elmaskiner.
• Innehåller hub, rörelse- och temperatursensor, kamera,
brandvarnare smart eluttag och en dörrsensor.

www.alcom.ax
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Den ultimata
åländska
sommaren
Det vilar något magiskt över den åländska sommaren. Den ökade
folkmängden under sommarmånaderna är ett tydligt bevis på att
sommaren just här har något speciellt.
Som bortaålänning kan det ibland kännas
svårt att hinna med allting som förknippas med
sommar-Åland. För att underlätta och inspirera
till härliga dagar på Åland presenterar Åland
Just Nu ett åländskt sommarbingo.

Får du en rad kan du i godan ro gå tillbaka
till jobbet efter semestern och veta att du nog
tog vara på sommaren. Lyckas du fylla hela
bingobrickan kan du antagligen stoltsera med
en riktig pangsommar!
Text: Alexandra Gäddnäs
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Korvkiosk-besök
Den ultimata åländska sommaren
innehåller faktiskt ett besök till en
av öns korvkiosker, stadens Rökka eller
Godby Grill. Ta en korv eller glass i solen
och tjuvlyssna på det
senaste skvallret och
insup äkta åländsk
kioskkultur.
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Bollglass i
naturskön
omgivning
Under sommaren kan man förundras över
hur många glasskiosker som ploppar upp
runt om på Åland. Bakom kioskerna hittar
du allt från driftiga ungdomar med sommarprojekt till luttrade, etablerade företagare. Minst en bollglass bör
man få i sig, och det enorma utbudet kan göra även
den mest kräsna lycklig.
Förslag på glasskiosk med
vacker utsikt är Kanalkiosken i Lemland.

Sup in doften av tjära
vid Sjödagarna
Den 17–21 juli går Ålands sjödagar av stapeln och Sjökvarteret vid Östra hamnen
fylls av liv och rörelse. Hit kan du gå och
fynda allt mellan himmel och jord: en klassisk strömmingsburgare,
en liter tjära eller en burk
havtornsgelé. På kvällarna
är det musik och dans och
färgsprakande solnedgång
över Slemmern.

Besöka Kobba Klintar

Kvällssol
och trubadurer
Längs farleden västerut finner man ett litet
skär med en gammal lotsstation, Kobba
Klintar. En dagsutflykt dit bjuder på lagom dos med havsluft, ett trevligt kafé och
chansen att vinka till de
stora färjorna som kryssar in mot Mariehamn.
Åk antingen med egen båt
eller med en av de dagliga
turerna som utgår från
Korrvik.

Eckeröbesök med
postroddsfinal
Ett besök till natursköna Eckerö är ett
måste. Kombinera en utflykt till Eckerö
post- och tullhus och den
årliga konstutställningen
med att kika på postroddsfinalen vid postbryggan
den 15 juni, eller varför inte ta en tur på viltsafarin?

Läs Åland Just Nu
Vad händer på Åland i sommar? De hetaste
tipsen och de mysigaste
ställena hittar du i den
tidning du just nu håller i
handen. Här finns dessutom alla sommarens evenemang samlade. För mesta
sommarfeeling: Läs i hängmattan eller på stranden.

Trollstigen i Geta
Uppe vid Getabergen finns flera vackra
vandringsstigar, varav den drygt en kilometer långa Trollstigen passar bäst för de minsta besökarna. För den som vill
ha mera utmaning finns
flera andra stigar att ta,
med makalös utsikt över
Norrhavet.

En praktisk sak med att bo på en ö är att
fantastiska solnedgångar är mer regel än
undantag. Vill du njuta av både sol och
musik erbjuder visfestivalen ”Visor så in
i Norden” på Kumlinge ett fint tillfälle för
detta den 5–7 juli. Ifall det
inte riktigt är din grej är
det bara att spetsa öronen
när du går i centrum, och
följa ljudet till närmaste
krog med trubadur.

Besök restaurang med
förkärlek för det lokala
Speciellt under sommaren finns en samling restauranger som kämpar stenhårt för
att ta fram menyer med
åländska råvaror och metoder. Två sådana restauranger är Mormors Gröna
Hus och Västerro, båda i
sevärda Lemland.
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Här kan bil- e
intresserad r
ses i somma
Hobbyfordonsträffarna i Godby fortsätter i sommar.

Foto: Robert Jansson

Stort intresse för motorträffar

Var tredje onsdag under
sommaren ordnas spontana hobbyfordonsträffar
vid Godby Service i Finström.
– Fjolårets respons var
så bra, säger Kristoffer
Karlsson, ordförande för
Fordklubben som är en
av initiativtagarna.

I sommar kan man åka och visa
upp sin hobbybil, motorcykel eller
något annat körbart, samtidigt som
man får bekanta sig med andra likasinnade och deras fordon.
Träffarna, som hålls under sex
onsdagskvällar med början den 22
maj, är öppna för alla slags åkdon
utan restriktioner på ålder eller
typ.
– Många har frågat efter en fortsättning, så det finns ett tydligt behov av att kunna träffas utan krav
och formaliteter.
I Godby blandas allt från mopeder och gamla fina veteraner till
nyare sportbilar. Allt är lika intressant och dessutom brukar det
dyka upp bilar man aldrig sett förr,
förklarar Kristoffer Karlsson.

Positiv trend
Motorträffarna hålls omväxlande
udda och jämna veckor för att ge
sjömän och andra skiftarbetande
möjlighet att vara med.
Platsen har visat sig vara lagom
stor och har bra synlighet mitt
i korsningen, där det är mycket
trafik. Förra året kom i genomsnitt
drygt 50 fordon till kvällsträffarna,
med en liten ökning varje gång. Det
var dessutom stor variation på deltagarna mellan träffarna.
– Jag tycker det är bra att det
blir en fortsättning. Vi är jättenöjda
med utfallet i fjol och hoppas på
ännu fler besökare, säger Bengt

Old Time Cruisers har träff i Badhusparken den 20 juli.

Andersson som driver servicestationen.

Märkesklubbar på besök
Det händer mycket annat på den
åländska motorfronten i sommar.
Förutom de årliga lokala evenemangen kommer flera utländska
klubbar på besök.
Andra helgen i juni är det träff
för tvåtaktsmotorcyklar och i slutet
av juli hålls de nordiska Peugeotklubbarnas gemensamma sommarträff i Eckerö.
Ett par veckor senare är det
dags för svenska Mazda Miataklubbens besök på Åland.
Jonny Mattsson

Foto: Kristoffer Hellman

Motorträffar på Åland 2019

Fakta

22.5-4.9		

Hobbyfordonsträff var tredje onsdag		

Godby, Finström

6-9.6		

Suzuki 2-taktsträffen				

Kvarnbo,Saltvik

28-30.6		

Ålandsrallyt för mc-bilar och minibilar		

Käringsund, Eckerö

20.7		

Oldtime Cruisers bilutställning,cruising		

Badhusparken, Mariehamn

26-28.7		

Nordic Peugeot Meeting				

Käringsund, Eckerö

27.7		

ÅMK Rallysprint					

Ytterby, Jomala

3-4.8		

EuroFord Nordic 2019				

Badhusparken, Mariehamn

9-11.8		

Svenska Mazda Miata-klubbens sommarträff

Bastö, Finström

10.8		

VW Bug Nic #27					

Badhusparken, Mariehamn
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SOMMARTIDER HEJ, HEJ!

Prego joniserande
luftkylaggregat P-42

Electrolux mobilt
AC-aggregat
EXP26U538CW

83,-

Prego bordsfläkt P-20

Prego golvfläkt P-30

30 cm, pris från

40 cm, pris från

22,-

549,-

Rosenlew kyl
RJV1355
BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
TEL. 15311
BLOMSTRINGEVÄGEN
12. TEL. 15311
h: 85, b: 55 cm,

325,-

Rosenlew Jenkki
RJPK1900

h: 120, b: 50 cm, med frysfack

329,-

24,-

Rosenlew Jenkki
RJPK2600

h: 141, b: 55 cm, med frysfack

379,-

Rosenlew Jenkki
RJPK2800
h: 159, b: 55cm

459,-

Prego elﬁskrök
1100 W

56,-

Coolxon gasspis

Dometic gaskyl RF60AN

50 cm, 4 lågor

385,-

Parker gasspis
ugn + 2 lågor

530,-

h: 61 cm, b: 49 cm

485,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311

Electrolux luftrenare
EAP300

349,-

Helkama kyl/frys
HJK268
h: 170, b: 55 cm

479,-

h: 105, b: 55cm

359,-

Electogear
infravärmare 2021

Prego kaminﬂäkt
P-92

42,-

ÖPPET: VARD. 09–17, LÖRD. 10–14

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
TEL. 15311
BLOMSTRINGEVÄGEN
12. TEL. 15311

Electrolux kyl
ERF1904FOW

1000 W

36,-

Sibir T150 gaskyl
h: 128, b: 50 cm

1495,-

Just nu 4 / 2019

24 Märkets fyr

– Fyren precis på gränsen
Placerad mitt i Ålands hav bland kilometerlånga uråldriga grynnor som dödat
hundratals.
Ända sedan 1809 har Märket varit världens minsta ö med en delad landsgräns
och efter 2014 har skäret också varit platsen för Finlands västligaste bastu.
Märket – fyr, radioland och turistdestination.

» Fortsättning på nästa uppslag

Finska turister från Raumo får skjuts ut till sin segelbåt.

En stor del av Finska fyrsällskapets arbete är restaurering. Här är en gammal kompass som alltid pekar norrut.
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MÖBLERAR SOMMAREN

BRUKET

Bord och 10 stolar (1.659,-) 1.359,-

6 stolar och bord (1.299,-)

1.099,-

VI SALUFÖR
EKEBORG

TURIN

Utegrupp
(678,-) 549,-

ALVENA

Utesoffa i aluminium
Pris inkl. dyna 399,-

Ekeborg utegrupp (799,-) 549,-

BELLAC
Utekök med vask och kran 399,Uteköksbänk 319,-

RIBBON
Vilstol 149,Nackkudde 15,90

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

EM ÅLAND

Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–15
www.emhome.se
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Utsikten
fyrmästaren
hade när han
vaknade på
morgonen.

» Fortsättning från
föregående uppslag
Märket ägs av finska staten, men
sedan 2007 har Finska fyrsällskapet fått hyra ön med tillhörande
fyr, på villkoret att platsen ska renoveras samt restaureras.
Filosofin bakom arbetet är att
behålla det historiska värdet intakt. Det betyder i praktiken att
inget byts ut, i stället försöker man
bevara allt som tidens tand ännu
inte kommit åt.
Den här dagen har fyrsällskapet
hyrt med sig ett litet filmteam, de
håller på att göra en dokumentär
om Märket. Med sig har de också
Jan Andersson, författaren bakom
boken ”Märket – Havsfyr och
gränsland”.
Medan de filmar Jan Andersson
som berättar om förlisningar vid de
livsfarliga undervattensgrynnorna,
står jag och två reportrar från Hufvudstadsbladet och betraktar Märket, samt dess svenska kusinfyr
Understen, som nu tornar upp sig
vid horisonten.
Bredvid oss flyger ejdrar målmedvetet, och enstaka fiskmåsar
glider stilla förbi och undrar nog
vad som försiggår.

Ålands västligaste punkt
– Vanligtvis tar det trekvart att ta
sig till Märket, men i dag kommer
det gå på cirkus två timmar. Vi ska
stanna vid stora och norra Sankan
och filma först, säger fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen
till oss journalister längst bak i
båten.
Efter två timmar på Ålands hav
närmar vi oss äntligen ön.
Den rödvita fyren, med en

Sedan Finska fyrsällskapet tog över Märket
2007 har man renoverat, restaurerat och bevarat fyren samt tillhörande magasin.

lyshöjd 16,8 meter över havet, är
bemannad av volontärer i stort sett
året om. I maj brukar det vanligtvis vara fem volontärer på plats för
att förbereda inför den annalkande
turistsäsongen. När vi tar i land är
det bara två som tar emot oss.
Volontären Tipe Pylvänäinen
visar oss runt och berättar om
fyrens historia och om hur livet
kunde se ut för de som levde och
arbetade där förr i tiden.
Konstruktionen av fyren påbörjades 1885 efter ritningar av
arkitekten Georg Schreck från
Tammerfors.
Det ansågs först som ett omöjligt uppdrag att bygga en fyr på en
så ödslig ö, utan något naturligt
skydd från väder och vind.
De första byggarbetarna sov på
klipporna och lagade sin mat över
öppen eld. Utan skydd från naturens kraft var förråd för byggmaterial de första byggnaderna som
anlades.
En majkväll blåste nordan upp
till storm, och byggarna tvingades
söka skydd högst uppe i masten.
De hissade upp sig själva i sin båt,
och låg och tryckte tolv meter uppe
i luften tills stormen hade lagt sig
dagen efter.

Föga förvånande var allt deras
arbete bortblåst, och hälften av
männen, inklusive byggmästaren,
sade upp sig och menade att uppdraget inte var genomförbart.
Efter detta kom arkitekt
Schreck att personligen leda arbetet som fortsatte under sommaren.
Denna gång med bättre lycka och
fyrhuset stod klart samma höst.
Ljuset i fyrtornet tändes första
gången 10 november 1885. Sedan
dess har fyren varit bemannad året
runt, fram till 1976 då den automatiserades och den siste fyrvaktaren fick avgå.

Siste fyrvaktaren
Med på resan är Kee Eriksson,
Märkets siste fyrvaktare. Han
minns tiderna positivt, och säger
att många har felaktiga uppfattningar om hur livet var för en fyrvaktare.
– Vi var aldrig ensamma, det var
åtminstone aldrig meningen. Jag
jobbade med farsan här rätt länge,
och för det mesta hade vi en eller
två andra gubbar med oss. Men
det kunde nog bli långtråkigt ändå.
Han erinrar sig en anekdot från
vintertiden under sena 60-talet.
Kee Eriksson och hans far
hade tagit sig över isen till gränsbevakningsstationen på Enskär.
Gränsbevakningens båt var
infrusen och provianten hade
börjat sina. Fyrvaktarna lastade
en eka med mat och började hala
sig över isen. Det tog längre än
väntat för dem att komma fram,
de bestämde sig för att övernatta
på stationen för att inte riskera
att drunkna i natten på vägen
tillbaka till fyren.
När morgonen kom hade isen

börjat röra på sig, men bevakarnas båt var fortfarande fastfrusen.
Det ledde till att de blev fast på
Enskär i en vecka och lämnade sin
kollega helt alena på Märket.
– Det är den enda gången jag
kan komma ihåg att någon har
suttit ensam så länge.
För att fördriva tiden började
Kee Eriksson läsa och studera.
– Det första jag lärde mig var
navigation, vilket jag är mycket
glad över. När fyren automatiserades 1976, och jag blev av med
jobbet, fick jag i stället bli skutskeppare tack vare mina navigationskunskaper.

Finlands västligaste bastu
Märket som är en fyr, en turistdestination och ett eget radioland,
är också miljövänligt. All el som
används kommer från solceller och
allt vatten som nyttjas renas innan
det släpps ut i havet. Målsättningen är att inte producera något
avfall alls, utan i största mån återvinna allt som går.
Bastun som fyrsällskapet
byggde i det gamla hantverkarmagasinet byggdes med timmer
som fanns kvar från fyrens aktiva
tid, bastuvattnet är dricksvatten som stått för länge och blivit
dåligt. Man har installerat dubbla
Biolan-toaletter så en av dem kan
kompostera medan den andra är
i bruk.
– På sommaren är vi mest aktiva då många turister tar sig hit,
antingen med skjuts från Eckerö
eller med egen farkost, säger Tipe
Pylvänäinen.
Text och foto:
Zeb Holmberg

Besök en
åländsk fyr
Fyrarna kan besökas med egen
båt eller på en guidad tur.

MÄRKET: Ligger på gränsen
mellan Sverige och Finland.
Från mitten av maj till augustiseptember finns volontärer från
Finska fyrsällskapet på ön för att ta
emot besökare. Turer ordnas från
Käringsund, Eckerö.
SÄLSKÄR: Ligger i nordvästra
Hammarland. Byggdes 1868 och
var bemannad till 1948. Turer till
fyren ordnas med utflyktsbåten
Silvana från Skarpnåtö i
Hammarland under högsäsong.
LÅGSKÄR: Ligger
17 nautiska
mil söder om
Mariehamn.
Den nuvarande
fyren är från
1920. På ön fanns
fast bosättning till 1961
då fyren automatiserades. Här
finns en observationsstation, och
de gamla fyrvaktarbostäderna
används av gästande ornitologer.
Beställningsturer kan förmedlas.
BOGSKÄR:
Ligger på en
ensam klippa i
havet, söder om
Mariehamn. Fyren
stod klar 1882,
men besköts av tyskarna
1915. Efter kriget byggdes den
upp på nytt, då med ett helt annat
utseende. Det är väldigt svårt att
ta iland på Bogskär, speciellt då
det blåser. 1981 försågs ön med
en helikopterplatta, och blev även
radarfyr och fick utrustning för
väderobservation.
Källa: Visit Åland
Foto: Islander, Wikimedia commons
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www.smartpark.ax

T

ÖPPE

2019

Fredrik Granberg kör den här dagen ut journalister och filmteam till Märket.

Tfn: +358 40 550 0166/facebook.com/FamiljeparkenSmartPark

Välkommen till

Volontären Tipe Pylvänäinen diskar efter dagens lunch.

Hela ön drivs på el från solceller. Förutom när radioamatörerna är på besök, då finns det en dieselgenerator
som ibland behöver användas.

”Vi var aldrig ensamma, det var åtminstone
aldrig meningen. Jag jobbade med farsan här
rätt länge, och för det mesta hade vi en eller
två andra gubbar med oss.”

Ålands största inomhuslekplats för barn och vuxna!

ÖPPET 2019
11.5-9.6 lördag-söndag....... kl 11-18
30.-31.5 torsdag-fredag ...... kl 11-18
10.6-18.8 alla dagar ............. kl 11-18

29.7-3.8 STÄNGT pga extern bokning
19.8-8.9 lördag-söndag ........ kl 11-18
Midsommarafton ..................STÄNGT

Kee Eriksson

Tfn: +358 457 344 9850/+358 40 550 0166

www.leklandet.ax •facebook.com/eckerohallen

HEALTH

Märkets siste fyrvaktare Kee Eriksson delar några ord med dagens skeppare Fredrik Granberg.

Snabb och effektiv
vård för turister!
Besök vår hälso- och sjukvårdsmottagning om du blir sjuk på semestern.
Reseförsäkringen gäller
Språkkunniga medarbetare
Boka på webben eller drop-in

www.medimar.ax

Proviant vinschas upp till köket i fyren.

Adress: Lövuddsvägen 4, Möckelö, Mariehamn Telefon: +358 18 14 404 Webb: medimar.ax
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SILLTÅRTA

– OCH RECEPTENS VANDRING FRÅN BORD TILL BORD

Någon läser en mattidning.
Någon annan testar sig fram i köket med inspiration från ett
tv-program.
En tredje får ett tips från en vän eller familjemedlem.
Från bord till bord, över landsgränser, via böcker och tv i en
oredig kedja utan slut.
Så vandrar recepten vidare, förnyas och förändras på ett fascinerande sätt. En maträtt som någon experimenterade fram i
en koja i Finlands djupaste urskogar, blir efter tid en tradition
hos familjen Karlsson på Åland, och serveras varje jul. En
häftig tanke. Och att reda ut ett recepts exakta ursprung är
nog svårare än att leta släktingar från början av 1000-talet.
Det här receptet fick jag av mamma, som i sin tur fick idén
för många år sedan på en midsommarbuffé innan vi ens hört
talas om silltårta. I dag är den ett självklart inslag till midsommar och det är inte konstigt med tanke på hur gott det är.

Ingredienser
250 g mörkt bröd. Till exempel
svartbröd eller mörk limpa
75 g smält smör
Fyllning:
4-5 gelatinblad
250 g avrunnen matjessill
2 msk sillspad
En halv rödlök
3 dl gräddfil
2 dl kvarg
1 dl hackad dill
Garnering
Det går givetvis att variera precis
som man vill med exempelvis

rädisor, hackad gräslök, räkor,
ägghalvor, rödlök eller gurka. Extra lyxigt blir det med lite sikrom.
Tänk smörgåstårta.
Gör så här
Smält smöret. Smula brödet med
en mixer eller i en matberedare.
Tillsätt smör och blanda. Tryck
sedan ut brödblandningen i
en form med löstagbar kant på
cirka 24 cm. Låt stå i kylen i 30
minuter.
Låt gelatinbladen ligga i kallt
vatten i fem minuter. Låt sillen
rinna av i en sil med en tallrik under för att spara spadet.

Hacka sillen fint.
Skala och hacka löken fint.
Blanda med gräddfil, kvarg, sill
och dill.
Krama ur gelatinbladen och
smält dem på svag värme.
Rör ner gelatinet i sillröran.
Smaka av med sillspad och häll i
formen. Låt stå kallt i minst fyra
timmar.
Ta bort formen och garnera
tårtan med valfria ingredienser.
Servera till sommarbuffén.

Text, recept och
foto: Staffan Lund
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Njut våra osötade

surdegsbröd!

Bakat
med
kärlek

Skön
sommar.

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

VÄLKOMMEN TILL VÅR

fräscha fiskbutik
vid Maxinge Center!

Hos oss hittar du allt
av havets läckerheter.
Vi säljer färsk, rökt
och gravad fisk,
snittar, räksmörgåsar,
röror, skaldjur, pajer
samt massa andra
delikatesser.
GRILLSPETT

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

/st

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

8,-

(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)

Gilla Fiskkojan på Facebook!

VARD. 10–18, LÖRD. 10–17
VÄLKOMMEN!
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NYHET HOS OSS - Softub
Mycket ﬁnt spabad som är tyst, lätt, tjockt isolerat och med
minimal driftkostnad. Välkommen in så berättar vi mera!

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska
Finns både för el- och gasoldrift
Kapacitet 10-12 personer/dygn

Skitbra
HELT ENKELT!

Se till att få en sval sommar!

Vårkampanj på IVT
luft/luft värmepumpar!
IVT NORDIC INVERTER PR-N
Anpassad för mellanstora och
mindre hus. Inverterstyrningen
innebär att värmeproduktionen
anpassas automatiskt efter
behovet.

10 års
garanti!*

Regelbunden service av din luft-/luftvärmepump
gör att du sänker dina värmekostnader samtidigt
som du minskar risken för driftstopp.
Vi hjälper dig med detta.
*10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

220€
t
t
a
b
rina
kl. moms
. 19.6.2019

Gäller t.o.m

IVT NORDIC INVERTER SILVERLINE
Designad för moderna hem, och
nordiska vintrar. Sänker dina
värmekostnader med upp till
50 procent. WiFi-styrning ingår.

IVT NORDIC INVERTER THR-N
Så eﬀektiv att den belönats med
högsta energiklass, A+++.
Passar särskilt bra i större villor.
WiFi-styrning ingår.

www.ivt.se

Auktoriserad
VVS-installatör

Godbyvägen 11, AX-22100 Mariehamn, tel. 22 111 • info@klingbergs.ax • www.klingbergs.ax • Sommaröppet vardagar 09-17.30
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KAMPANJ PÅ YAMAHA UTOMBORDARE!

väm
Bek pak på
s
l
!
växerkulten
ro

Yamaha F4 BMHS

Yamaha F5 AMHS

Yamaha F6 CMHS

ute nu!

Hela Åland, hela året på 120 sidor!

varsågod!

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

Yamaha F9,9 JMHS

999,- 1.149,- 1.249,- 2.499,-

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

po p

och ro
ck

9 da

Den perfekta båten
för sommaren!

ar

!

g

AKTIVITETER
OCH EVENEMANG
ÅRET RUNT

Buster L2 +
Yamaha
F50 HETL

20.990,-

I priset ingår: Buster Q 10’’
kartplotter, NFB-styrning, dubbla pulpeter, löstagbar akterbänk,
2 st förvaringsboxar, räcken,
automatisk länspump, Yamaha
Y-Cop elektronisk startspärr
samt dynserie!

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

BOKA TID för Emmi-pet
tandbehandling!

NÖJEN

•

•

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!

Före

Finns överallt där turister och ålänningar rör sig. I köpcentrum, butiker, turistanläggningar, mackar, hotell, caféer,
i hamnarna och på Rosella och M/S Eckerö.

Efter
Har hunden problem med tandsten? Vi gör EMMI-PET ultraljudsbehandlingar
i butiken. Rena tänder utan nedsövning. Behandlingen tar ca 45 min.

Hos
boka oss kan d
u
in
örondin hund för

pl
& put ock
s

Vi finns på Instagram & Facebook!

VÄLKOMMEN!
Vard. 9-18, tors. 9-20, lörd. 10-16

I SITTKOFF, TEL. 14 024

www.aland.com

Välkommen till
restaurangerna vid

Lilla Torget
SER
150 PLATEN
I SOL

SOMMAR-DJ
:S
I BAREN
PÅ HELGERN
A

Nygatan 1

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
sponsorerad av GESCO Ab - fastighetsägare/hyresvärd

SEKTION

Grönvit
fotbollssommar
DYK TILL EN
SVUNNEN TID
I ÅLANDS HAV
Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 20–31
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Här ses Klara Karlsson (som spelar Mio) och Adam Isaksson (som spelar Jum-Jum).

Pressbild

MIO MIN MIO – på en flytande scen

Utomhusteater är en självklar del av den åländska
sommaren och i år kan man se en riktig klassiker
på en flytande scen på den åländska landsbygden.
– Det är en väldigt dramatisk naturlig bakgrund,
säger projektledaren Jonas Danielsson.
Ute på bryggeriet och restaurangen Stallhagen i Finström finns
amfiteatern Stallhalla och framför
den en flytande scen sammankopplad med land via en gångbro.
Bakom scenen tornar barrskogsbetäckta berg upp sig som en dramatisk fond till det lugna träsket.
Detta är spelplatsen för Teater
Alandicas sommaruppsättning av
Astrid Lindgrens ”Mio Min Mio”.
– Det är en väldigt dramatisk,
naturlig bakgrund med berg, stup
och vatten som passar ypperligt
till föreställningen, säger projektledaren Jonas Danielsson.
Han är vice ordförande i Teater
Alandicas styrelse och berättar
hur projektet kom till.
– Det började med att styrelsemedlemmen Synnöve Westerberg ville regissera en uppsättning av ”Mio Min Mio”. Jag har
själv jobbat på Stallhagen i flera
år och spelat i ”Emil i Lönneberga” på Stallhalla så jag föreslog ett
samarbete med Stallhagen kring
pjäsen.
Tidigare har förutom Emil i
Lönneberga även en annan Astrid
Lindgren-klassiker, ”Ronja Rövar-

dotter”, uppförts på Stallhalla.
– Det är en fantastisk spelplats, särskilt för familjeföreställningar, säger Jonas Danielsson.
– Sen finns närheten till restaurangen som gör att man lätt
kan äta middag där före eller efter
föreställningen.

Utmaningar
Att spela teater på Stallhalla har
många fördelar, enligt Jonas
Danielsson, men även vissa svårigheter.
– Riktigt varma sommardagar
kan det bli lite tungt på scenen
och sen finns det alltid risken att
det börjar regna, men det är så
det är att spela utomhusteater.
– Det är också alltid en liten
utmaning att bygga upp scenen
när det dessutom är en flytande
pontonscenen men vi gör det
bästa av utrymmet.
Utöver pontonscenen finns
det även plats att spela på land
nedanför amfiteatern. Teater
Alandica planerar att utnyttja allt
utrymme.
– Man kommer nära publiken
och det blir väldigt intimt, det är

en helt annan sak än vanlig inomhusteater, det är två helt olika
världar, säger Jonas Danielsson.

Mio Min Mio
”Mio Min Mio” är ett av Astrid
Lindgrens klassiska verk som även
filmatiserats men kan ibland hamna lite i skuggan av exempelvis
”Bröderna Lejonhjärta”, som berör
liknande teman.
– Hon skrev faktiskt ”Mio Min
Mio” före och dess tematik berör
både livet och livet efter döden.
Den har också den klassiska kampen mellan gott och ont och den
stora striden mellan protagonisten
Mio och antagonisten Riddar Kato.
Föreställningen är en familjeföreställning och Jonas Danielsson
säger att han tror den är lämplig
från ungefär sju års ålder.
– Man kan såklart ta med yngre
barn också men då kan man behöva hålla för ögonen när det blir
lite läskigt.
När Åland Just Nu pratar med
Jonas Danielsson har repetitionerna pågått i en månad och nyligen
flyttat från Alandica till Stallhallas
scen.
Premiär för föreställningen är
den 2 juli och efter det blir det
mellan tio och tolv föreställningar
under de tre första veckorna i juli.
Biljetter finns till försäljning på
Pub Stallhagen från början av juni.
Text: Otto Johansson

Jonas Danielsson är projektledare för ”Mio min Mio” på Stallhalla i sommar.

Foto: Daniel Eriksson

Mio Min Mio av Astrid Lindgren

Förlag: NORDISKA ApS.
Regi: Synnöve Westerberg.
Scenografi: Ulrika Kjeldsen.
Koreografi: Erica Dunder.
Dräkter/Sömnad: Gunilla Nilsson.
Musik: John-Adam Sjölund.
Pojektledare: Jonas Love Danielsson.
I rollerna: Klara Karlsson, Adam Isaksson, Andreas
Sarling, Oliver Lehtinen, Joanna Isaksson, Jonas Love
Danielsson, Mika Danielsson, Eva Ekström-Andersen,
Anna Alén,Gunilla Nilsson, Mio Lomner, Ian Westerlund,
Nellie Höglund och Linnéa Strand.

Fakta
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Premiär!
Ålands nya
filmtjänst
Nordens största filmtjänst
över 2 500 filmtitlar.

Se film gratis på hometv.ax

Var du vill, när du vill, hur mycket du vill.
Kundtjänst: +46 771 10 20 30. support@hometv.se
STREAMA FRÅN MOBIL ELLER DATOR TILL DIN TV.
Ladda ner appen hometv.se från Google play eller AppStore och använd mobilen som fjärrkontroll.
Du behöver ha Google Chromecast eller AppleTV för att kunna streama till din TV. Du kan även använda PC eller Mac för att streama till TV.
Utan kostnad i 30 dagar därefter endast € 9,90 per månad. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.
© 2019 HOMET V – REG. TRADE MARK – ALL RIGHTS RESERVED.
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GAS till sommarpris!
STÅL:
2 kg
5 kg
11 kg

18,21,50
29,50

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

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

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

KOMPOSIT:
5 kg
10 kg

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

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

24,33,-

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

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

www.rundbergs.com

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
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Dykning 5

Under de stilla vatttnet
kring Ålands kustlinje
gömmer sig en helt annan
värld. En strikt dyklag gör
Åland till en unik dykdestination.
– Att dyka vid de åländska vraken är
som att gå in i en tidsmaskinen,
säger dykaren Mattias Vendlegård
Text: Otto Johansson

» Fortsättning på nästa uppslag

Dyk till en svunnen tid
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Innan vrakdykning brukar Fredrik
Gestranius och Mattias Vendlegård
rita upp en karta av vraket till sina
gäster så att de vet vad det ger sig
in på.
Foto: Otto Johansson

”Vi har väldigt fina, välbevarade vrak”

S

äg dykning och det finns många
kombinationer som dyker upp i
folks huvuden. Sydafrika och hajar, Australien och korallrev eller kanske
Thailand och exotiska fiskar. Men en dykkombination som något oförtjänt inte fått
lika mycket uppmärksamhet finns närmare
hem för alla nordbor, Åland och vrak.
– Vi har väldigt fina, välbevarade vrak,
det tror jag är någonting som människor
inte alltid känner till i så stor utsträckning,
säger sportdykaren Fredrik Gestranius.
Tillsammans med Mattias Vendlegård
driver han sedan 2017 företaget Baltic Scuba. När Åland Just Nu träffar dem glider de
in i fiskehamnen i västra Mariehamn med
två ribbåtar med sju personer i vardera. De
har varit ut till Korsö och dykt till vraket
Plus.
– Det är det populäraste vraket, det ligger ganska lugnt så dit går det att åka lite
mer oberoende av väder än till vissa av de
andra vraken, berättar Fredrik Gestranius.
Med sitt företag gör de just sådana här
dykutflykter några gånger i månaden under

För att dyka på Åland krävs ett antal saker. Nedan
finns en förtydligande ordlista.

Viktigt
att veta

DYKCERTIFIKAT: Behövs för att alls få dyka. Går att ta
via kurs på Åland eller andra dykorter.
DYKTILLSTÅND: Behövs för att dyka på till de åländska
vraken. Ansökan sker hos Ålands landskapsregering.
DYKANMÄLAN: Görs av den med dyktillstånd innan varje enskild dykning.

även ett dykcertifikat för enskilda dykare
och ett dyktillstånd från myndigheterna
för att få dyka på Åland.
– Vi har ett dyktillstånd från landskapet. Innan vi ska ut och dyka ringer vi även
och berättar var, när och vilka som dyker.
Senast i dag blev vi stoppade av sjöbevakningen och kontrollerade, men det är bra,
det gör att vraken kan hållas så välbevarade
som de är, säger Fredrik Gestranius.

Dykcertifikat
säsongen som de beräknar vara mellan maj
och september.
– Vi brukar vara mellan sex till fjorton
personer och alla hoppar i vattnet, säger
Mattias Vendlegård.

Dyk- och vraklagar
Det som gör Åland unikt i dyksammanhang är den lag som gör det förbjudet att
bärga något från fartygen som sjunkit
samt förbud mot att simma ombord på
fartygen. Detta i kombination med en väl-

Nere vid SS Belliver som vilar på 30 meters djup vid Märkets fyr finns bland
annat en maskintelegraf bevarad.
Foto: Mattias Vendlegård

trafikerad farled där ett flertal fartyg hunnit förlisa genom åren resulterar i många,
välbevarade vrak.
– Vi brukar dyka på ett tjugotal vrak
men det finns många fler, säger Mattias
Vendlegård.
– Fartygen varierar i åldrar där de äldsta är från 1850-talet och de yngsta från
1970, men de flesta är från tiden kring
första eller andra världskriget, fortsätter
han.
Utöver lagarna kring bärgning krävs

Den strikta åländska dykarlagen gör att inget får bärgas från förlista skepp.
Det gör skeppen unika hur välbevarade de är. Här är en ratt från SS Belliver.

Foto: Mattias Vendlegård

Dykcertifikatet är något många åker långt
bort för att skaffa, något även Fredrik Gestranius gjorde kring millenieskiftet.
– Jag åkte faktiskt till Thailand och
tänkte nog inte mycket på att Åland gick att
dyka på, jag trodde väl som många gör att
det bara är kallt och dålig sikt, säger han.
Men när han sedan började dyka på
Åland insåg även han skönheten i de
åländska dykmiljöerna.
– Fördomarna kring de åländska dykvattnen är nog mest baserad på det här, säger
Mattias Vendlegård och pekar på det grunda

Skeppsklockor är ovanliga att se för dykare och det är en av orsakerna till att
sportdykare tar sig till Åland.
Foto: Mattias Vendlegård
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FÄRSK, RÖKT OCH GRAVAD FISK
Rökta räkor, skaldjur, sill och mycket mer!
För dykning krävs mycket utrustning men viktigast av allt är möjligtvis syretanken som man bär på ryggen.

Foto: Otto Johansson

Vi har även smarriga färdiglagade maträtter.
Dykutrustningen har många delar och det mesta går att hyra på Åland om man inte vill släpa med sig allt.

Foto: Otto Johansson

vattnet inne vid fiskehamnen som ser så
gott som ogenomträngbart ut.
– Men när man väl kommer ut lite och
det börjar bli lite djupare är det inga problem, fortsätter han.
Att ta dykcertifikat på Åland i stället för
någonstans långt borta är alltså fullt möjligt. De åländska vattnen kräver även en
annan sorts uppmärksamhet för dykning
än de kristallklara vid Medelhavet eller
Indiska oceanen, så på många sätt kan
man tänkas lära sig mer genom att ta ett
åländskt dykcertifikat.
– Vi erbjuder det och gör
det ibland, vi har även en
hel del vidareutbildningar
för mer avancerade dykare
vid de vrak som är på större
djup.

Många vrak

på Åland är en dykpark med artificiella rev
och nedsänkta vrak, något som finns på
andra platser i världen.
– Det var tal om det för några år sedan
men blev aldrig av tyvärr, säger Fredrik
Gestranius.
– Överlag så är bevarandet på en väldigt bra nivå, men marknadsföringen från
åländskt håll kunde bli bättre, det finns
potential, säger Mattias Vendlegård.

Färjor och farled
Naturligt nog har de flesta skepp som förlist kring Åland gjort det i anslutning till farleden för fartyg
som finns, och där det fortfarande går stora kryssare.
– När vi dyker exempelvis vid Plus så går farleden
nära men det brukar inte
vara några problem och vi är
försiktiga så klart. De respekterar när vi har dykflaggorna
uppe, säger Mattias Vendlegård.
– Det brukar faktiskt
kunna vara mer problem
med nyfikna fritidsbåtar som
kommer körande och vill se vad vi gör. Då
kan det bli farligt när vi ligger i vattnet, så
vi får ta oss upp och visa att de inte ska
komma nära, säger Fredrik Gestranius.
Allt som allt finns det tre dykcenter på
Åland och en dykklubb, Nautilus, som har
sin klubblokal i just fiskehamnen.
– Möjligheter att dyka finns, vi brukar
köra totalt kanske tio långhelger per år och
har besökare främst från svenska sidan,
men även från alla de nordiska länderna,
säger Mattias Vendlegård.
– Men fler och fler börjar upptäcka det.
Vi hade några här från Singapore som var
helt fascinerade av alla trävrak och så har
det flugit in dykare från England, säger
Fredrik Gestranius.

”För vanlig
sportdykning
tycker jag
mycket om
ångfartyget
Belleuve som
ligger ute vid
Märkets fyr.”

Med alla de vrak som finns i
de åländska haven kan det
vara svårt att välja ut favoriter men Fredrik Gestranius
lyckas trots detta svara relativt snabbt på frågan.
– För vanlig sportdykning
tycker jag mycket om ångfartyget Belleuve
som ligger ute vid Märkets fyr. Det är
otroligt välbevarat med skeppsklocka,
kompasser, rattar och loggar. Sådant som
man egentligen bara kan hitta på de här
åländska vraken, säger han.
– Den ligger på cirka 30 meters djup så
man behöver inte vara supererfaren för att
klara dykningen.
Mattias Vendlegård funderar en stund
och väljer sedan ett mer vågat dykmål.
– Då får jag väl ta och bräcka Fredrik
och säga SS Ely, det ligger på nästan 100
meters djup. Det är ett ställe vi brukar
åka till mer själva och dokumentera, säger han.
Något de kan tycka att ännu saknas

Lövdalsvägen 1 Tel: 32 169 eller 040 77 32 011
MÅNDAG–FREDAG 9–18, LÖRDAG 10–15

Nyhet!
Trygg i hela världen
med Ömsen Resa
Försäkra dig lokalt och res i hela världen!
Med vår nyhet, Ömsen Resa, kan du känna dig trygg
under resan om du råkar bli sjuk eller skadad. Välj mellan
en försäkring, som gäller hela året, eller en som gäller
för en viss tid. Måste du avboka eller avbryta resan?
Även då ger Ömsen Resa ersättning.
För en avkopplande och skön resa – ha Ömsen Resa
i bagaget!
Ta kontakt – vi berättar gärna mer!
omsen.ax | 018 27 600
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IFK 100 år – fotboll är ålän

För 100 år sedan grundades IFK Mariehamn och under de
hundra åren har fotbollen på Åland hunnit växa sig stor.
Åland Just Nu har pratat med Anton Strandvik från
supporterföreningen Grönvita Fans r.f. om vad laget
innebär för honom och Åland.
Tio lag i allt från första till åttonde divisionen, minst
först från division 2 till
en fotbollsplan i varje kommun, en ungdomsturdivision 1 och sedan
nering som växer för varje år och en korpliga där
via ett bragdartat kval
amatörfotbollen frodas. Fotboll är så nära en natiotagit sig upp till högstaligan.
nalsport man kan komma på Åland och för 100 år
– Det var nog många som trodde att det
sedan i år grundades det som blivit flaggskeppet för
kanske skulle bli ett år eller två i ligan och att man
fotbollskärleken på Åland, IFK Mariehamn.
sedan skulle falla ner igen, men så blev det ju inte.
Anton Strandvik är IFK-supporter
Man har faktiskt lyckats bygga ett stabilt
sedan barnsben och ordförande i den
lag och hållit sig kvar år efter år, även om
”Framgångarna det varit på hårsmånen några gånger, sänybildade supporterföreningen Grönsom laget har
vita Fans r.f.
ger Anton Strandvik.
haft
har byggt
– Jag började följa IFK när jag själv
Säsongerna 2015 och 2016 gjorde IFK
en starkare kul- Mariehamn också mycket mer än att bara
spelade fotboll som knatte men blev
tur i supporter- hålla sig kvar. 2015 tog man sig till final i
inte inbiten på det sättet. Sedan har
kretsar.”
jag följt IFK från division två till ligan,
Finska Cupen och lyckades vinna efter en
inte alltid lika engagerat men trots allt
dramatisk match, året därefter tog man
varit med alla säsonger på vägen.
det steget längre och vann osannolikt nog
– Nu de senaste åren har jag blivit mer engagehela ligan.
rad på riktigt. Framgångarna som laget har haft har
– Det är såklart två av de bästa minnena man har
byggt en starkare kultur i supporterkretsar.
av IFK tillsammans med kvalet upp till ligan, säger

Femton säsonger i ligan
IFK Mariehamn gör för tillfället sin femtonde säsong
på raken i den finska högstaligan efter att två näst
på varandra följande år, 2002 och 2003, gått upp

Anton Strandvik.

Ny supporterförening
Lagom till att föreningen firar 100 år har även en ny
supporterförening bildats. Anton Strandvik berättar

att det tidigare funnits flera olika
men att man med
Grönvita Fans ville samla
alla under ett tak.
– Vi ville ha en plats där bredden av
IFK:s supporterskara skulle kännas representerad och där alla kunde känna
sig hemma, säger han.
Utöver själva matcherna och klackverksamhet har Grönvita Fans även
en tanke på att sprida ut verksamheten
– Vi ordnar lite olika aktiviteter
som inte är direkt kopplade till
matcherna. Inför säsongen hade vi
en supporterpub med bland annat
panelsamtal med IFK-spelare, det
kändes riktigt bra och där märkte
man även att en större bredd än tidigare fanns representerad.

Gemenskapen
Vad är det då som gör IFK Ma-
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nningarnas sommarsport

pass stor på Åland till viss del beror på IFK:s framgångar men också alla andra lag som finns.
– Vi har så många lag. Det finns Åland United
som spelar i damligan och Jomala IK och FC Åland
som båda spelar i tredjedivisionen och många fler.
Sen är det klart att ligalagen spelar roll för om unga
börjar spela fotboll och drömmer om att spela i ligan,
säger han.

Årets säsong
riehamn speciellt att följa som
supporter och som gör att man
engagerar sig mer än att bara gå på
matcherna? För Anton Strandvik
är svaret ganska enkelt.
– Det är det lokala, kopplingen att kunna se killarna i laget
på stan och kunna snacka
fotboll. Hela grejen med ett
så här litet samhälle med ett
eget fotbollslag i högstaligan är något speciellt.
– Sedan återkommer
jag till bredden i supporterskapet, att allt
från små knattar till
gamla pensionärer
finns representerade
på läktaren.
Anton Strandvik från
Anton Strandvik
supporterföreningen
tror
att orsaken till att
Grönvita Fans.
Foto: Robert Jansson
fotbollen vuxit sig så

När Åland Just Nu pratar med Anton Strandvik i
slutet av maj har IFK Mariehamn just avancerat till
cupfinal efter en säsong som fått en något ojämn inledning. En cupfinal som kommer att avgöras den 15
juni på hemmaplan i Mariehamn.
– Vi har ett väldigt ungt lag och då kan det komma
att komma lite misstag, som när vi nyligen tappade
en 3–0-ledning till en 3–4-förlust. Men nu samtidigt
har vi ett väldigt duktigt lag och med avancemanget
till cupfinalen visar vi att vi kan slå tillbaka.
För någon som besöker Åland på sommaren rekommenderar han starkt att man gör ett besök på
centralt belägna Wiklöf Holding Arena i Mariehamn
för någon av sommarens hemmamatcher, exempelvis
cupfinalen mot Ilves.
– Jag tycker man ska passa på när man är på
Åland, särskilt om det är en vacker sommardag och
man kan stå i solen och njuta av riktigt fin kvalitetsfotboll. Jag tror att det kan vara riktigt kul att som
turist få se det lilla örikets alldeles eget ligalag, säger
Anton Strandvik.
Text: Otto Johansson

Fotbollslag på Åland
Utöver IFK Mariehamn finns det nio andra
lag som spelar i olika divisioner i både
det svenska och finska seriesystemet.
Nedan har vi samlat alla lagen, deras
division samt var de spelar sina matcher.
Sedan är det bara att kolla upp när det är dags för nästa
hemmamatch och uppsöka arenan.

Fakta

IFK MARIEHAMN (Tipsligan) Wiklöf Holding Arena
ÅLAND UNITED (Damligan) Wiklöf Holding Arena
FC ÅLAND (Division 3) Markusböle, Rangsby, Sportkila
och WHA
JOMALA IK (Division 3) Vikingavallen
IFK DAM (Division 3) WHA konstgräs
JIK/IFK/ÅLAND UNITED (Division 5) Vikingavallen konstgräs
LEMLANDS IF (Division 6) Bengtsböle
HAMMARLANDS IK (Division 6) Hammarvallen
FC ÅLAND/2 (Division 8) Markusböle och Sportkila
JOMALA IK/2 (Division 8) Vikingavallen och Markusböle
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ÖPPET ÅRET RUNT!

3.6–23.6: månd–torsd 10.30–18,
fred–lörd 10.30–22, sönd 12–18.
midsommarafton 10.30–21,
midsommardagen 12–18
24.6–12.8: månd–torsd 10.30–21,
fred–lörd 10.30–22, sönd 12–18.
Vi serverar dagens, middag, matiga pajer,
smarriga smörgåsar och sallader, hembakt
kaffebröd, ålandspannkaka, glass, goda
drycker m.m.
Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade
grupper. Mera om oss och om dryckesprovningar hittar ni på vår Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren.
Vi har alla rättigheter!

8
6

Välkomna!

Tel. +35840 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net

11

Våra kvalitetsmärken
11
9

10
9 11

7

N

AM

LEH

ISS

GR

9

3

7
8

LÖRDAGSÖPPET

2

09–14

2

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
LMA

UKHO

/T
KHOLM
STOC SKÄR
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Turistinformation • Matkailuneuvonta • Tourist information
Sjukhus • Sairaala • Hospital
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
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Besök oss i sommar

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.

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

/H

EL

SIN

KI

Vi har öppet
1.6–31.8

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

SKÄRGÅRDSHOTELL

Gullvivan

RS

5

Man behöver inte ha
egen båt för att besöka oss!
TURLISTA 17.6–11.8.2019

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

4

HE

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
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Vuosnainen

GUSTA
VS
OSNÄS
/V
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astö - Bykrog
Öppettider maj–sept:

4

Alla dagar

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

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

55
A,

DÖ

ÄN

BR

H

RS

TO

M
OL

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

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

✹ Lammkorv och lammkött, honung
och åländska delikatesser
✹ Skinn, garn och smycken.
KÖKAR

Landströmsgatan 21, Svartsmara
Tel. 0457 342 0784
www.marskogens.ax

Välkomna!

10

ÅBO/TURKU

KO
GA RPO
LTB /K
OR
Y

PP
O

O

Y, FÖ
GLÖ

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

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

SOLTUNA

6

Välkommen till Kastelholm

Restaurangen:

Välkommen
till vårt café!

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

Café mån-sön 11–20.

• Veckans lunch • Sockerfritt fika
• Fananammas glass m.m.

• Stugor • Husbilsparkering
• Minigolf • Vandringsled
Välkomna!
Boka gärna bord!
www.soltuna.ax

Getabergen. Tel. 49 530

9

God energi för ett hälsosamt liv!
Kastelholms slott & Jan Karlsgården
öppet 2.5-15.9, kl. 10-17 (juli slottet 10-18)
www.kastelholm.ax
facebook.com/kastelholm
7

✔ Gruppträning (drop-in) ✔ Personlig träning
8

www.fananamma.com

Följ oss på

FÄRGSPRAKANDE
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Glada pasteller och en
fräsch och nytänkande
meny utlovar det nya
tillskottet på Ålands
restaurangscen. I början
av juni slår foodtrucken
Me Gusta upp luckan
för att servera hungriga
kunder.

Det är Gustav Rustner som ligger bakom det nya konceptet Me
Gusta. Hans verksamhet är tudelad, dels kommer han att arbeta
med catering, dels kommer han att
driva den färgglada foodtrucken
som man hittar i centrum från och
med juni.
– Jag har precis börjat med det

här bolaget som till en början ska
syssla med just catering och en
foodtruck, men sen får vi se hur
det utvecklas.
Idén om en foodtruck har han
haft länge, men det var i februari
i år som han började arbeta med
konceptet på ett seriösare plan.
– I Stockholm ser man till exempel att det snurrar på en del
foodtrucks men det har aldrig
riktigt funnits något motsvarande
här på Åland. Jag ville ha något
lite snyggt, charmigt och lättillgängligt, säger Gustav Rustner.

Tacos och gröna alternativ
Det har varit mycket planerande
innan Gustav Rustner tog steget
och drog i gång verksamheten på
riktigt. Att hitta den perfekta bilen
för bygget var inte det lättaste och
sedan fanns det många

”Menyn kommer att
vara någon slags
fast food men med
högre standard. ”

praktiska detaljer att reda ut.
– Gällande bilen så är det
mycket som ska klaffa, som att
man får plats med kök och diskstation som följer hälsomyndighetens restriktioner. Jag hittade
till slut bilen via Blocket och nu
är den ommålad och klar. Sen har
det varit detaljer så som tillstånd,
parkeringar och menyval. Det är
inte hundra procent klart ännu,
men jag satsar på att dra i gång
ordentligt i början på juni.
Tidigare har Gustav Rustner

arbetat inom restaurangbranschen och på så vis samlat på sig
mycket kunskap, något som kommer väl tillhands gällande detaljer
som inköp och råvaror.
– Jag har haft mycket fördel av
att jag jobbat i restaurangbranschen även tidigare. Menyn kommer att vara någon slags fast food
men med högre standard. Utgående från ett tacokoncept kommer
jag att satsa på fräscha rätter och
mycket vegetariskt och veganskt.
Jag tror att konceptet kommer att
sticka ut lite. Det kommer inte att
vara det gamla vanliga, säger han.
Den inledande responsen har

matnyhet

varit god och Me Gusta har redan
fått ta sig an ett cateringuppdrag.
– Det var kul. Det var extra
roligt att de fick nys på detta, trots
att jag inte startat officiellt ännu.
Hittills har folk kommit med mycket uppmuntrande kommentarer
och folk verkar tro på idén.
Var kommer man att hitta
trucken i sommaren?
– Den kommer stå på torget dagtid, till och med klockan sex på
kvällen. Förmodligen kommer den
att stå någonstans nära Nygatan
kvällstid och nattetid. Målet är
att också kroggäster ska kunna
komma på besök framåt småtimmarna, säger Gustav Rustner.
Text: Alexandra Gäddnäs
Foto: Privat

Gustav Rustner satsar
på ett tacokoncept med
mycket vegetariskt och
veganskt.
Foto: Privat

Just nu 4 / 2019

13

Dekorera med
rost i sommar!

Sommaren
är här!
STORSÄLJARE
Var rädd om era grödor, bryggor, båtar m.m.

Effektiv fågelskrämma
som rör sig naturligt i vinden.
Håller kråkor, kajor, måsar, tärnor, gäss, häger,
svanar, duvor och svalor borta.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Verkaregränd 4 Tel 16 790

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

Trädgårdsmaskiner

Grillar

Marksten

Trädgård

Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15

www.feja.ax

Färg & tapet

Arbetskläder

10.000 m bygg& fritidsglädje!
2

Båtar, marin & fiske

Verktyg & maskiner

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

Byggvaror

Trädgård
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SOMMARBUTIKEN!
Vitlaserade trämöbler -18-37%

Det är vi som säljer

King: Modulgrupp, köp önskade antal
moduler och bygg som du vill

-30%

Prince:

3-sits soffa med divan
+ bord/pall med dyna.

Öland: Hopfällbar matgrupp 467€

Stort sortiment att välja på

Hela sortimentet

-10% -20%
Billiga loungegrupper

Olika modeller av paviljonger

Olika modeller
av parasoller
Barcelona: Fuktbeständig paviljong med med
myggnät, 3x3m svart, beige eller grå

299€

Hängmattor och hängstolar

Rom: Hängparasoll Ø 3 m, 360°rotation
svart, vit,grå eller offwhite. 199€

Öppet: Vardagar 12-18 Lördag 11-15 Söndag stängt
Bredvid S-Market Möckelö Tel.12101

Besök vår hemsida: www.tillfallet.com
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Nu är det sommar!

...och då vill många slappna av
och njuta lite extra. Skulle det
underlätta om vi hjälpte Dig med
vissa hushållssysslor då?

Marinbutiken i centrum
Gångavstånd från gästhamnarna

Massor av varor i lager och snabb leveranstid vid beställningar.

ÖPPET: Vardagar 8–17, lördagar 10–13

Vill du vistas på Ditt smultronställe, men
behöver viss hjälp, t.ex. med hygienen, disken, att bära in ved och vatten, handla eller
andra ärenden? Någon som tittar till Dig,
eller följer med på promenaden?

AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING
av motorer och reservdelar
AUKTORISERAD SERVICE OCH REPARATIONER
i samarbete med Ab Sveden tel. +358 18 525 520

Ta kontakt så ser vi vad vi kan göra just för Dig!
Vi finns även för ”sommarålänningar”
Ring oss på: 0400-286383
e-post: info@bjorkko.ax

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

God service bjuder vi på!

ÖPPET TILL 22 ALLA DAGAR!

Glanstvätt

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

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!

Olje- och
filterbyte

40,-

endast

19,-

Mjukglass

3,00

Var 6:e glanstvätt gratis
med vårt tvättpass!

exkl. material

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

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

Måla
ute!
ULTRA CLASSIC 100%
POLYAKRYLATFÄRG
Halvmatt polyakrylatfärg för
målning av obehandlade, industriellt grundmålade träytor utomhus.
Nyanserbar i valfri kulör.

PIKA TEHO
Matt oljehaltig akrylatfärg
för målning av träytor
utomhus.
Ohyvlad yta 4 m2/lit.
Hyvlad yta 9 m2/lit.

Ohyvlad yta 4–6 m2/lit.
Hyvlad yta 7–9 m2/lit.

VINHA TÄCKLASYR
Vattenburen alkyd. förstärkt
täcklasyr, speciellt lämplig på
ytor som man önskar ändra
kulören på.
Ohyvlad yta 4–6 m2/lit.
Hyvlad yta 8–10 m2/lit.

VALTTI GRUNDOLJA

för träytor utomhus.

Båtprodukter
Teak oil
750 ml

Grundades 1948

17,50
VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!

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

butiken@fargtapet.aland.fi
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16 Utställning

Utställare Margareta Svensson, museivärd Calle Carlsson, utställare Monique Lundberg, intendent Ted Chikasha, utställare Tanja Sporman-Karlsson, Hanna Wiik-Rosenqvist, utställare Saija Saarela, museivärd Sophia Sundelin-Krogius, museivärd Johanna Jung, utställare Gunilla von Nandelstadh och utställare Anna Nilsson bakom gotlänningen Ulla Ahlbys hantverk ”The Big Apple”.

Konsthantverk från
Havet, maten, skogen
och djuren, traditionerna och mystiken kring
fyra öar i Östersjön
gestaltas i Eckerö postoch tullhus sommarutställning Island Craft.
Totalt 73 konsthantverkare från öarna deltar i
utställningen.

Hanna Wiik-Rosenqvist, verksamhetsledare för föreningen
Ålands slöjd och konsthantverk,
berättar att idén till sommarens
utställning väcktes redan i augusti
förra året.
– Då bjöd vi in motsvarande
organisationer från fyra öar och
de svarade genast att de ville vara
med.
Totalt ställer 73 konsthantverkare från Åland, Gotland, Dagö
och Bornholm ut i utställningen
som går under namnet Island
Craft.
– Det finns flera orsaker till temat, bland annat att vi vill stärka
samarbeten och utbyten till andra
föreningar. Som hantverkare på en

ö sitter man lite i samma sits och
vi ville med det här också se vilka
likheter och olikheter man kan se
i konsten.
Anledningen till att det är möjligt är att hantverkarna inför utställningen inte fått några direktiv
om vad de ska göra.
– Det har varit helt fritt, säger
Ted Chikasha som är intendent
på Eckerö post- och tullhus.
Konsthantverken i Island Craft
ställs ut i fem rum där varje rum
har ett särskilt tema och Ted
Chikasha berättar att det är just
hantverken som format utställningen.
– Det har inte funnits något
arbetstema från start. De fem
olika rummens teman är: Havet,
maten, skogen och djuren, traditionerna och mystiken.
– Det finns hantverk från alla
öar i varje rum och eftersom hantverket är spontant kan man se
vilka likheter men även olikheter
som finns mellan öarna.
Att havet blev ett av utställningens teman tycker han att är
naturligt.
– Det är spännande att se hur
lika hantverkare tar in årstider,
färger på vattnet och så vidare.
När man är här handlar det också

Keramik av Ann-Charlotte Ohlsson från
Bornholm.

Hanna Wiik-Rosenqvist och Ted Chikasha har gett konstnärerna helt fria händer.

mycket om att gå runt och känna
en samhörighet med andra

Fyra öar
I fyra av de fem rummen hänger en
fotovepa och textvepa. På textvepan finns en kort information om
ön och på fotovepan en bild från
platsen som också passar in med
rummets tema. Hantverkarna är
fördelade enligt följande: 21 från
Åland, 20 från Dagö, 21 från Gotland och 11 från Bornholm.
– Det är viktigt för dynamiken
att vi har en blandning, säger Ted

Chikasha som också tycker att
man kan urskilja likheter i konsten från de olika öarna.
– Ja, eftersom det har gått att
dela upp utställningen i temarum
med hantverk från alla öar tycker
jag det.
Det finns gemensamma nämnare på olika sätt. Också Hanna
Wiik-Rosenqvist ser en del likheter
i konstverken.
– Ja, i vissa, men inte i alla.

Oändliga detaljer
En av hantverkarna som deltar i

utställningen är åländska sadelmakaren Saija Saarela som visar
upp en monsterliknande ryggsäck.
– Jag visste specifikt att jag ville
göra en ryggsäck men samtidigt
ville jag göra någonting som är lite
roligt.
”Slukaren” är resultatet av en
blandning av egna idéer och inspiration från nätet.
– Jag ville göra något som var
lite obehagligt och äckligt och
hittade inspiration i en monsterbläckfisk. Efter det gjorde jag en
skiss men det mesta har kommit
allt eftersom.
Som åländsk hantverkare tycker hon att det är roligt att utställ-
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Jobba på Åland
I ett av rummen är hantverk som anspelar på öarnas traditioner samlade.

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

Raina Clemes keramikfigurer.

fyra öar
ningen samlar hantverk från flera
öar i Östersjön.
– På Åland är det ofta samma
personer som ställer ut och det
ska bli roligt att inspireras av andra hantverkare.
Anna Nilsson som också finns
med i utställningen tycker samma
sak:
– Det är väldigt häftigt att utställningen samlar 73 konsthantverkare från fyra öar. Det finns
massor av inspiration och det
känns som man kan gå runt här
hur många gånger som helst och
hitta nya detaljer varje gång.
Hennes tvådelade nåltovning av
ull som gjorts på linnetyg hänger i
havsrummet.
– För mig var det självklart att
lyfta fram havet i en utställning
som samlar konsthantverkare från
flera öar.
I hennes verk gestaltas havet i
två olika former.
– I den ena broderingen ville jag
få fram ett lugn och ljusa färger
och i den andra ett hav som stormar.
Utställningen visas till den 8
september.
Text: Kevin Eriksson
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Sadelmakaren Saija Saarelas ryggsäck.

”Jag ville göra något som var
lite obehagligt och äckligt och
hittade inspiration i en monsterbläckfisk. Efter det gjorde
jag en skiss men det mesta
har kommit allt eftersom.”

Se mer information:
www.ahs.ax/jobba

Nybondas
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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

Ålands
lyceum
ÅSS
Gästhamn

vä
ckelö
Mö

15

10

5

3 19 21
16 17
9
11

Ålands
Sjöfartsmuseum

ge

13,-

Statens
Ämbetshus

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

7

VECKOKORT

6

20

– största träningsutbudet på Åland!

TURIST
DROP IN ..(16,-)

500 m

4
14

Ålands
yrkesgymnasium

1

Välkommen till Avancia

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

Öppet:
Mån-lör 10–18
Söndagsöppet
från 30.6 11–16

Gale

11

1

F yr

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

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

10

Jakt- och Fiskebutiken 3
VI FINNS PÅ
Äventyret Ab

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

www.fyndet.ax
Sittkoff Galleria

Torget
Mariehamn

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

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
Torggatan 9, tel/fax 13 174

DAM- & HERRKLÄDER

The stone 17
of Åland

Denise Bergvall

15

Välkommen!

tel. 040 726 30 70 www.patina.ax

18

19

Välkommen in till oss!

The flowers
from Åland
16
TORGGATAN 12, TEL. 19 293

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

emmaus
SECOND HAND

• Ålandspannkaka
• Glutenfritt
• Laktosfattigt
• Veganska alternativ
• Rawfood

20

Öppet alla dagar utom söndag | Ekonomiegatan 2 | Mitt i stan

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

11 juni

Ett motionslopp som gör skillnad

FISKE Trollingträff Åland 2019

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö

SAMHÄLLE Alandica Debatt 2019

Alandica Kultur och Kongress,
Strandgatan 33, Mariehamn

Trollingträff Åland är en tradition.
Tävlingen har arrangerats sedan
1993 och lockar deltagare från när
och fjärran.

Utställare, seminarier och debatter. Kl.
10.00-19.00
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00

12 juni

BARN/UNGA Fira skolavslutningen

på Jan Karlsgården

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården och
Kastelholms slott

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

Kungsgårdsallén 5, Kastelholm

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

Roliga aktiviteter för barn i olika
åldrar. Kl. 10.00

BILSPORT Hobbyfordonsträff i

Godby

KULTUR Frimärksfest i

Badhusparken

Godby Service, Godbyvägen 1419,

Badhuspaviljongen, Hamngatan 1,
Mariehamn
Utgivningsfest för frimärks
- ut gåvorna Mitt Åland och
Postcrossing. Signering med
Lasse Holm och Cecilia Mattsson.
Specialstämpling Postcrossing.
Livemusik med Soundway. Kl.
14.00 till 16.00
HÄSTSPORT Ålands Show Jumping

Ålandstravet, Travvägen, Åland
Dag 1. Kl. 17.00
KROG/NÖJE Dj Timmy spelar i

nattklubben på Arken

Hotell Arkipelag Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00 till 04:00

Allmänna hobbyfordonsträffar hålls på
Godby Service var tredje onsdag. Kl.
18.00 till 21.00
953 personer deltog i fjolårets lopp.

Foto: Robert Jansson

Together4Life – Race Against Cancer. Den 8 juni är det dags för loppet som gör skillnad. Överskottet
går till Ålands Cancerförening.
Sedan 2016 arrangeras loppet Together4Life – Race Against Cancer i Mariehamn. Den 8 juni är det
dags igen. Start och målgång är, liksom tidigare år,
vid Torget i Mariehamn.

Deltagare kan antingen gå eller springa. Tidtagning med chip genomförs på tre olika lopp: 5 km
löpning, 10 km löpning samt stafetten 3x3,5 km.
Övriga lopp är 1,5 km gång, 5 km gång, stafett
3x1,5 km samt Barnloppet 1,5 km och Knatteloppet 400 m.
Loppet passar för alla åldrar.
Överskottet går till Ålands Cancerförening. I fjol
deltog 953 personer i loppet som inbringade drygt
16.000 euro till cancerföreningen.
Sandra Widing

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

8 juni

FISKE Trollingträff Åland 2019

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö
Trollingträff Åland är en tradition.
Tävlingen har arrangerats sedan
1993 och lockar deltagare från när
och fjärran.
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund
En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00
BARN/UNGA Fira skolavslutningen

på Jan Karlsgården och
Kastelholms slott

Kastelholms slott, Kungsgårdsallén
5, Kastelholm

Mönbackavägen 222, Lemland. Kl.
11.00
HÄSTSPORT Ålands Show Jumping

Badhuspaviljongen, Hamngatan 1,
Dag 2. Kl. 11.00 till 14.00

röster och en cello

En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00

Självstyrelsegården, Strandgatan
37, Mariehamn

BARN/UNGA Fira skolavslutningen

VÄLGÖRENHETSLOPP Together 4 Life

på Jan Karlsgården och
Kastelholms slott

Torget - Mariehamn , Torggatan,

Kastelholms slott, Kungsgårdsallén
5, Kastelholm

- Race Against Cancer

Gör skillnad för dig själv och andra
genom att delta i ett av årets
viktigaste motionslopp. Gå eller
spring, kortare eller längre. Kl. 12.30
till 15.30
KROG/NÖJE Trubadurerna Johanna

& Emil och Dj Timmy spelar på
Arken

Roliga aktiviteter för barn i olika
åldrar. Kl. 10.00
KULTUR Fri entré i Ålands

kulturhistoriska museum
och Ålands konstmuseum
som en del av firandet av
självstyrelsedagen.

En hyllningskonsert till fredens
öar och kärleken till havet och
skärgården. Tillsammans med
barn från Ålands musikinstitut (ÅMI)
framför Lise & Gertrud också några
mycket kända åländska sånger.
Gratis inträde. Kl. 16.00 till 17.00

10 juni

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Tomas Wahlgren

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

13 juni

FRILUFTSLIV Kajakweekend i Ålands

Utställare, seminarier och debatter.
Kl. 11.00 till 21.15

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

Självstyrelseparken, Strandgatan
37, Mariehamn

HÄSTSPORT Ålands Show Jumping

En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Vessingsboda motorbana,

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén

KONSERT Lise & Gertrud - Två

Dag 3. Kl. 8.00 till 11.00

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

Torget, Mariehamn. Kl. 17.00 till 20.00

KULTUR Demokratifest på

Badhuspaviljongen, Hamngatan 1,

på Jan Karlsgården

Alandica Kultur och Kongress,
Strandgatan 33, Mariehamn

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

självstyrelsedagen

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

KVÄLLSLOPPIS på Torget i

Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn. Kl. 10.00
till 17.00

med Jonas Ericson

En unik vistelse i den mest avlägsna
delen av Åländska skärgården.Bo på
trevliga Pellas gästhem på Lappo och
häng med på guidad kajaktur under
dagarna tre.

SAMHÄLLE Alandica Debatt 2019

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

SPORT Folkracetävlingar med

Ålands Motorklubb r.f.

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

Pellas Gästhem, Lappoby,

5, Sund

Fest och firande av
självstyrelsedagen i
Självstyrelseparken framför Ålands
lagting. Program för alla sinnen och
människor i alla åldrar, ett firande
i demokratins och hållbarhetens
tecken! Kl. 15.00

Roliga aktiviteter för barn i olika
åldrar. Kl. 10.00

på Arken

skärgård

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Jonas Ericson

KROG/NÖJE Bar-dj spelar i nattklubben

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Mariehamn

NÖJE Bilbingo på Ålandstravet

Ålandstravet, Travvägen, Åland
Besök våra Bilbingokvällar för att
koppla av och ha trevligt ihop med
andra på Ålands största arena för
sport, spel och underhållning. Kl.
18.00 till 21.00
KROG/NÖJE Bar-dj spelar i

nattklubben på Arken

FÖRELÄSNING Kunskapens kväll på

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

Alandica Kultur och Kongress,
Strandgatan 33, Mariehamn

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

Föreläsning om forskning och
forskare på Åland. Kl. 18.30 till
21.00

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

Alandica

med Tomas Wahlgren

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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SMARTARE ENERGI!
Solceller
295W Half-cut paneler från Canadian Solar
med inbyggd optimerare på varje panel för
ökad produktion.
Vi erbjuder färdiga paket i tre olika stolekar.

3,54kWp – 6 670€
5,31kWp – 8 790€

Vi utför SERVICE på
SUZUKI utombordare
samt tillhandahåller
RESERVDELAR

8,26kWp – 12 400€

Priserna avser standardinstallation

Värmepumpar
Miljövänlig investering som ger dig både värme och kyla.

Samsung Comfort AR12 (7kW)

– 2 150€

Samsung Smart home Wifi (7kW)

– 2 450€

Gree Amber 35 (4,2kW)

– 1 790€

Priserna avser standardinstallation, fråga vad som ingår!

Laddstationer
Snabbare och säkrare elbilsladdning med laddstation.
Laddstationerna kan ladda upp till 22kW* 3-fas och
har integrerad jordfelsövervakning typ B.

WebastoPure (16A)

– 1 700€

Alfen Eve Single Pro-line (32A)
Inklusive lastbalansering

– 3 090€

Välkommen!

*Kräver 3*32A
Priserna avser standardinstallation, fråga vad som ingår!

+358 (0)40 026 9980
www.acs-energy.com
info@acs-energy.com

Grindmattesvägen 3, Mariehamn
+358 18 28127, +358 457 595 7718, brinktec.aland@gmail.com

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
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Evenemang
14 juni

KVÄLLSLOPPIS på Torget i

På nostalgiresa med utombordare

FRILUFTSLIV Kajakweekend i

Ålands skärgård

Mariehamn

Torget, Mariehamn. Kl. 17.00 till 20.00
KROG/NÖJE Bar-dj spelar i
nattklubben på Arken

Pellas Gästhem, Lappoby,
En unik vistelse i den mest avlägsna
delen av Åländska skärgården.

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

Bo på trevliga Pellas gästhem på
Lappo och häng med på guidad
kajaktur under dagarna tre.

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Robert Solvefjord  

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund

21 juni

En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr
på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

KROG/NÖJE Trubadurerna Cattis

Drängar och Dj Fredde spelar på
Arken
Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 21.00
KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Tomas Wahlgren

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

15 juni

FRILUFTSLIV Kajakweekend i Ålands

skärgård

Pellas Gästhem, Lappoby,
En unik vistelse i den mest avlägsna
delen av Åländska skärgården. Bo på
trevliga Pellas gästhem på Lappo och
häng med på guidad kajaktur under
dagarna tre.
FOTBOLL Cup Final mellan IFK

Kenneth Bamberg ställer ut på jakt- och fiskemuseet.

Mellan gyllene ramar och snyggt
ljussatta mot svart bakgrund kan utombordsmotorer var sällsamt vackra
och uttrycka nostalgi. Det visar Kenneth Bamberg i sin nya fotoutställning ”The young boy and the sea” på
Ålands jakt- och fiskemuseum.
I höstas kontaktade Ålands jakt- och fiskemuseum
fotograf Kenneth Bamberg med frågan om han ville
arrangera årets sommarutställning.
– Jag gick runt och tittade på museets alla föremål och fastnade speciellt för samlingen av gamla
utombordsmotorer. De väckte nostalgin i mig, berättar han.
Utställningen heter ”The young boy and the sea”

Foto: Hülya Tokur-Ehres

(Den unge pojken och havet), dels som blinkning
till Ernest Hemingways klassiska kortroman ”Den
gamle och havet” dels som en nostalgimarkör.
Placerade i ensamt majestät mot mörk bakgrund,
och ljussatta med Kenneth Bambergs säkra öga,
framstår de små motorerna som både vackra och
personliga.
– De är så olika och har egna karaktärer. Jag
tycker att man till och med kan se ansikten i en del
av dem.
Motorporträtten kompletteras med ett par bilder
tagna på Ålands sjöfartsmuseum; dels en grön lanterna, dels en abstrakt studie som skulle kunna vara
en solnedgång över havet, men som i själva verket är
en roterad detaljbild av en mångfärgad fyrlampa.
Utställningen visas till den sista augusti.
Petter Lobråten

Mariehamn - Ilves

WHA-arenan, Idrottsgatan,
Mariehamn

16 juni

För första gången i historien spelas
en final i Finländska cupen på Wiklöf
Holding Arena i Mariehamn. Kl. 16.00

skärgård

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund
En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna barn.
Kl. 10.00

FRILUFTSLIV Kajakweekend i Ålands

Pellas Gästhem, Lappoby,
En unik vistelse i den mest avlägsna
delen av Åländska skärgården. Bo på
trevliga Pellas gästhem på Lappo och
häng med på guidad kajaktur under
dagarna tre.
FOTBOLLSCUP Alandia Cup 2019

KULTUR Postrodd över Ålands

Alandia Cup är Finlands största
fotbollsturnering för ungdomar 11 år.
Matcherna spelas på olika arenor på
fasta Åland. Hela dagen.

Eckerö postbrygga, Postbrygggan,
Eckerö

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr
på Jan Karlsgården

Hav 2019. Specialstämpling av
frimärken.

I år startar den stora
postroddtävlingen från Grisslehamn
med målet i Eckerö. Postrodden över
Åland Hav arrangeras för att minnas
de postbönder som riskerade sina liv
för att posten skulle fram. Kl. 14.00
till 17.00
KROG/NÖJE Trubadurerna Cattis

Drängar och Dj Fredde spelar på
Arken
Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 21.00
KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Tomas Wahlgren

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

17 juni

FOTBOLLSCUP Alandia Cup 2019

Alandia Cup är Finlands största
fotbollsturnering för ungdomar 11 år.
Matcherna spelas på olika arenor på
fasta Åland. Hela dagen

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

18 juni

FOTBOLLSCUP Alandia Cup 2019

Alandia Cup är Finlands största
fotbollsturnering för ungdomar 11 år.
Matcherna spelas på olika arenor på
fasta Åland. Hela dagen
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr
på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

19 juni

FOTBOLLSCUP Alandia Cup 2019

Alandia Cup är Finlands största
fotbollsturnering för ungdomar 11 år.
Matcherna spelas på olika arenor på
fasta Åland. Hela dagen.
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr
på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr
på Jan Karlsgården

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

Marthastugan

KULTUR Sommarcafé och museum i

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

Övernässtugan/Marthastugan,
Parkgatan-Skillnadsgatan,
Mariehamn. Kl. 12.00 till
15.00
MOTIONSLOPP Grottloppet i
Getabergen

Getabergen, Getabergsvägen 16,
Geta
Gå eller spring i kuperad terräng på
Getabergen. Banan är 5 eller 7 km.
Kl. 19.00.
KROG/NÖJE Bar-dj spelar i
nattklubben på Arken

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00
KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Robert Solvefjord

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

20 juni

FOTBOLLSCUP Alandia Cup 2019

Alandia Cup är Finlands största
fotbollsturnering för ungdomar 11 år.
Matcherna spelas på olika arenor på
fasta Åland. Hela dagen.
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr
på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00
MIDSOMMAR Midsommarafton i
Kungsö, Jomala

Slätens midsommarstång, Kungsö,
Jomala
Frånkl. 12 startar midsommarfirandet.
Midsommarstången lövas tillsammans
och reses när den är klar, ca 13.30.
Barnen bär fram kronorna och
man sjunger Ålänningens sång
och dansar runt stången. Ta gärna
picknickkorgen med! Kl. 12.00 till
14.00
MIDSOMMAR Midsommarfirande i
Mariehamn

Kl. 13.00 reses stången i Engelska
parken
Årets midsommartalare är Nann
Sommarström. Stångkapten
Zacharias Kalm. Ringdans och lekar
med Greta Sundström och Birger
Karlsson.
Kl. 14.00 reses Barnens
midsommarstång vid Lilla Holmen av
frivilliga händer
Midsommartal hålls av Nann
Sommarström. Ringdans och
lekar med Greta Sundström och
Birger Karlsson. Lövning sker
midsommarafton mellan 11.00-13.30.
Kl. 15.00 reses midsommarstången
vid Notudden
Kasberget-Apalängens byalag sköter
lövningen men alla får gärna hjälpa till
kl.14.00. Festtal. Greta Sundström
spelar. Servering.
MIDSOMMAR Midsommarfirande på
Jan Karlsgården i Sund

Kastelholm
Traditionsenligt midsommarfirande
med lövning, stångresning,
folkdräktsparad och dans. Kl. 18.00
KROG/NÖJE Trubadurerna Yohan
& Emil underhåller i Arken
Garden och Dj Simolin spelar i
nattklubben.

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 21.00
KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Robert Solvefjord  

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

Evenemangen fortsätter på nästa uppslag

Fler evenemang på

www.aland.com
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AC -service!

2 r + k + bastu, 62,5 m² + inredningsbar övervåning från 28,5 m²

Lasse kräver varken stor tomt
eller tjock plånbok

Vi är nu certifierade
och kan erbjuda er
aircondition service!

Lasse passar utmärkt på både stadstomt och fritidstomt,
som kompletteringsbygge och även som parhus.

Har din bils AC slutat fungera
eller tappat effekt? AC-systemet
behöver servas för att fungera.
Boka tid för service och
optimera ditt AC-system!

Reparation av stenskott
Boka reparation av stenskott
eller byte av vindruta!
Ring 23 280.
Vi erbjuder även fri
lånebil när du lämnar
in din bil för glasbyte.

Pris från endast

128 600 €
I priset ingår moms,
frakt och standard grund.

Fråga mer av din egen Älvsbyhusrepresentant:
Susanna Olsson, 0400 515 831

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

alvsbytalo.fi

VARDAGAR: 08.00–16.00

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.
Greenerna är bättre än någonsin
– välskötta, snabba och rättvisa!

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

Vi finns på Facebook och Instagram – gilla oss!

KYRKOBY, ECKERÖ

+358 457 004 6532

WWW.ECKEROGOLF.AX
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Mariehamn. Kl. 18.00 till 21.00.

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

MUSIK Ålands orgelfestival 2019,
den romantiska orgeln.

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

Lemlands kyrka, Lemlandsvägen
1328, Lemland

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Den uppskattade musikfesten bjuder
på högklassiga konserter med många
berömda artister. Kl. 20.00 till 22.00.

på Jan Karlsgården

KROG/NÖJE Trubadurerna Yohan &

Emil underhåller i Arken Garden,
Dj Simolin spelar i nattklubben
och partybandet Soundway spelar
live i festvåningen
Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. 22 juni - 22.00

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Robert Solvefjord  

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

Guidningen ingår i inträdet. Kl. 13 på
svenska, Kl. 15 på engelska.

Jomala kyrka, Godbyvägen 448,
Jomala

MAT Musikprogram i Café Allé

Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Den uppskattade musikfesten bjuder
på högklassiga konserter med många
berömda artister. Kl. 20.00 till 22.00

Jomala församlingshem (St
Olofsgården), Godbyvägen 445,
Jomala
Allsång och uppträdanden. Kl. 14.00.
GUIDNING/RUNDTUR Sommarens

stadsvandringar i Mariehamn

NÖJE Down by the Sauna

Ålandsvägen 42, Mariehamn

Pub Bastun, Sjöpromenaden 5,
Mariehamn

26 juni

Mariehamns badhusepok 130 år:
Badorten Mariehamn vid sekelskiftet
1900.

på Jan Karlsgården

Guide: Ann-Gerd Steinby.Starttid
Samling: Entrén i Mariehamnsmuseet.

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

Guidning sker inomhus vid
miniatyrmodellen.
Gratis. Ingen föranmälan. Kl. 14.00
KVÄLLSLOPPIS på Torget i

23 juni

MUSIK Ålands orgelfestival 2019,
lunchkonsert.

på Jan Karlsgården

S:t Görans kyrka, Östra
Esplanadgatan 6, Mariehamn

Torggatan 13 Mariehamn. Kl. 17.00
till 21.00

Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Den uppskattade musikfesten bjuder
på högklassiga konserter med många
berömda artister. Kl. 12.00 till 13.00

NÖJE Bilbingo på Ålandstravet

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl.10.00
MUSIK Ålands orgelfestival 2019

S:t Lars kyrka, Eckerö, Kyrkgatan 43,
Eckerö
Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Kl. 10.30 till 12.30

KULTUR Sommarcafé och museum

i Marthastugan

Övernässtugan/Marthastugan,
Parkgatan-Skillnadsgatan,
Mariehamn. Kl. 12.00 till 15.00
UTFÄRD/UTFLYKT Båtutflykt till

Sälskärs fyr.

24 juni

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00
KULTUR Allmänna guidningar

i Kulturhistoriska och Ålands
konstmuseum
Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn. Guidningen
ingår i inträdet. Kl. 13 på svenska Kl.
15 på engelska.

MUSIK Ålands orgelfestival 2019,
öppningskonsert.

Geta kyrka, Getavägen 2115, Geta
Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Den uppskattade musikfesten bjuder
på högklassiga konserter med många
berömda artister. Kl. 20.00 till 22.00

25 juni

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00
KULTUR Allmänna guidningar i

Kulturhistoriska och Ålands
konstmuseum

Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn
Guidningen ingår i inträdet. Kl. 13 på
svenska. Kl. 15 på engelska.
LIGAFOTBOLL IFK Mariehamn- HJK

WHA-arenan, Idrottsgatan,

Skarpnåtö, Hammarland
Följ med till havs på en av våra båtturer
till Sälskärs fyrplats i nordvästra
Hammarland, norr på Åland. Kl. 17.00
till 22.00
MAT Grillkväll med O´Really på Pub

Stallhagen

Pub Stallhagen, Getavägen 196,
Finström.
Mat kl. 18-20, musik kl. 19-21.
MUSIK Ålands orgelfestival 2019,
Bach i sommarkvällen.

Saltviks kyrka, Ribackavägen 8, Saltvik
Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Den uppskattade musikfesten bjuder
på högklassiga konserter med många
berömda artister. Kl. 20.00 till 22.00

Mariehamn

Ålandstravet, Travvägen, Åland
Besök våra Bilbingokvällar för att
koppla av och ha trevligt ihop med
andra på Ålands största arena för
sport, spel och underhållning. Kl.
19.00 till 21.00
MUSIK Ålands orgelfestival 2019,
kammarkonsert.

Finströms kyrka, Pålsböle, Finström
Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Den uppskattade musikfesten bjuder
på högklassiga konserter med många
berömda artister. Kl. 20.00 till 22.00
KROG/NÖJE Bar-dj spelar i
nattklubben på Arken

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

28 juni

BILSPORT Minibilsträffen i
Käringsund

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö

på Jan Karlsgården

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö
Ett samarrangemang mellan finska
Dvärgbilsföreningen och Svenska
MC-bilklubben, med fordon
som Messerscmitt, BMW Isetta,
Goggomobil, Fiat 500 och 600 samt
Trabant etc.
SPORT Käringsundsloppet 2019

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö
Kombinerat motions- och tävlingslopp
på cykel.

på Jan Karlsgården

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00
KULTUR Stånkadagen i Degerby

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Andy Callahan  

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

30 juni

BILSPORT Minibilsträffen i
Käringsund

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö
Ett samarrangemang mellan finska
Dvärgbilsföreningen och Svenska
MC-bilklubben, med fordon
som Messerscmitt, BMW Isetta,
Goggomobil, Fiat 500 och 600 samt
Trabant etc.
SPORT Käringsundsloppet 2019

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö
Kombinerat motions- och tävlingslopp
på cykel.
Drygt 170 km tävling eller 11, 33 eller
110 km motion på vanlig eller elcykel –
du väljer själv! Kl.09.00
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00
LIGAFOTBOLL IFK Mariehamn - FC

Honka

WHA-arenan, Idrottsgatan,
Mariehamn. Kl. 18.30 till 21.30

1 juli

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr
på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund
En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00
BARN/UNGA Barnverksamhet alla
vardagar på Jan Karlsgården

DANS Logdans på Bengt Hellströms
loge i Haga, Saltvik

Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn

Pyssel vid eller i Lillstugan beroende på
väder alla vardagar. Kl. 10.00
KULTUR Allmänna guidningar
i Kulturhistoriska och Ålands
konstmuseum

Bengt Hellströms loge, Hagavägen
109, Saltvik

Guidningen ingår i inträdet. Kl. 13 på
svenska, Kl. 15 på engelska.

Alla danssugna, gamla som unga är
välkomna! Orkester: Tobbes. Kl. 19.30
till 23.30

BAKLUCKELOPPIS vid
Önningebymuseet

NÖJE Down by the Sauna

Allas vår favoritfestival på allas vårt
favoritställe är tillbaka med två dagar
av alternativ musik, kärlek och fina
människor. Kl. 20.00

MUSIK Ålands orgelfestival 2019,
avslutningskonsert.

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00.

Jan Karlsgården, Slottsvägen,
Kastelholm, Sund

S:t Görans kyrka, Östra
Esplanadgatan 6, Mariehamn

Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn

KROG/NÖJE Trubadurerna Johanna
& Emil och Dj IBZ spelar på Arken

Torget, Degerby, Föglö. Kom och
se på gamla motorer av olika slag, till
exempel traktorer och motorcyklar
och kanske någon kultändare kan ses!
Träffa folk som har ett stort intresse i
att bevara gamla motorer och träffa
andra som har motorer och maskiner
från gamla tider! Kl. 12.00 till 17.00

Pub Bastun, Sjöpromenaden 5,
Mariehamn

i Kulturhistoriska och Ålands
konstmuseum

KULTUR Allmänna guidningar

BILSPORT Minibilsträffen i
Käringsund

MUSIK Ålands orgelfestival 2019,
lunchkonsert.

Ålands orgelfestival är landskapets
äldsta musikfestival, som inleder
den åländska kultursommaren med
högklassig musik i åländska kyrkor.
Den uppskattade musikfesten bjuder
på högklassiga konserter med många
berömda artister. Kl. 12.00 till 13.00

En rolig tipsrunda om Jan Karlsgården
som passar nyfikna barn. Kl. 10.00

29 juni

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén 5,
Sund

på Jan Karlsgården

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

med Andy Callahan  

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning
med Andy Callahan  

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

27 juni

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 21.00.

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Andy Callahan  

& Emil och Dj IBZ spelar på Arken

Drygt 170 km tävling eller 11, 33 eller
110 km motion på vanlig eller elcykel –
du väljer själv! Kl. 09.00

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00.

nattklubben på Arken

KROG/NÖJE Trubadurerna Johanna

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

Ett samarrangemang mellan finska
Dvärgbilsföreningen och Svenska
MC-bilklubben, med fordon
som Messerscmitt, BMW Isetta,
Goggomobil, Fiat 500 och 600 samt
Trabant etc.

KROG/NÖJE Bar-dj spelar i

Allas vår favoritfestival på allas vårt
favoritställe är tillbaka med två dagar
av alternativ musik, kärlek och fina
människor. Kl. 22.00

stämning. Kl. 21.00

DANS Rockabillyfest med bandet

Maryann and The Ramblin` Two
Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö

Estniskt tremannaband som bjuder på
fast moving rockabilly och fantastisk

Önningebymuseet, Jonesasgatan 3 ,
Jomala
Önningebymuseets populära
bakluckeloppis arrangeras fyra
måndagar i juli. Kl. 18.00 till 20.00
TEATER Oleanna på Teater Gården

GE-huset, Norra Esplanadgatan 5,
Mariehamn
Pjäsen Oleanna av David Mamet i regi
av Marc Svahnström.
I rollerna: Jon Henriksen och Edith
Holmström. Kl. 18.00 till 20.00.
Evenemangen fortsätter på nästa uppslag
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Åland #1

PR-Media.ax presenterar i samarbete med

in shopping
WELCOME!

Fem timmar dansmusik
non stop med

Columbus

BILJETTSLÄPP 7 JUNI!
Badhuspaviljongen
lördag 13 juli kl. 19.30

FIVE MINUTES BY CAR FROM THE CITY CENTRE

Förköp: Ålandstidningen. 30€ med Ålandskort
På plats: 35€, endast kontanter

MON-FRI 10-20 | SAT 10-17 | SUN 11-16

Stolta sponsorer:

www.maxinge.ax

UTSTÄLLNINGSERBJUDANDE

Dags
Dags för
för nytt
nytt avlopp?
avlopp?

FASTIGHETS-

• Fastighetsservice
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Lövupptagning
• Terrasstvätt & ytbehandling
• Städning
• Dygnet-runt-jour
• Övrigt underhåll & service m.m.
Ta kontakt med Kompaniet för offert och mera
information, telefon 0400 721 135,
e-post: kompaniet.ab@hotmail.com
Kom ihåg att även privatpersoner kan dra av dessa
kostnader i deklarationen (hushållsavdraget).

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

lopp

FOTO: FireGrader, Shutterstock

Våra tjänster:

FOTO: FireGrader, Shutterstock

SERVICE

Dags för nytt av

Vi har mångårig erfarenhet av kretsloppsanpassade avloppslösningar.
Vi har mångårig erfarenhet av kretsloppsanpassade avloppslösningar.
Att källseparera avloppet är det mest miljövänliga alternativet
Att källseparera och
avloppet
det mest
miljövänliga alternativet
hållerär
högsta
skyddsnivå!
www.jets.se
www.jets.se
och håller högsta skyddsnivå!

www.jets.se
www.jets.se

UTSTÄLLNINGSPLATS:

MAXINGE KÖPCENTER
ÅLAND
Utställningsperiod: v. 11-14, 2018.
Bemannad: 12/3 och 14/3 kl 12-18
samt 24/3 och 7/4 kl 10-16.

Gråvatten

Till infiltration

Svartvatten

Tömning

tömmes vid behov

AVLOPPSSYSTEM FÖR BÅDE VILLA OCH FRITIDSHUS
www.jets.se
AVLOPPSSYSTEM FÖR BÅDE VILLA OCH FRITIDSHUS
- kretsloppsanpassat för en bättre miljö
- kretsloppsanpassat för en bättre miljö
Med smarta avloppslösningar från Jets och Hebo Rör får du samma
Med
smarta
avloppslösningar
från Jets
och Hebo
Rör får
samma
komfort
i fritidshuset
som hemma.
Systemet
är enkelt
attdu
anpassa,
komfort
hemma.
Systemet
är enkelt
att anpassa,
sköta
ochi fritidshuset
underhålla. som
Det är
dessutom
miljövänligt,
kretsloppsanpassat
sköta
och underhålla.
Det är dessutom
kretsloppsanpassat
och håller
högsta skyddsklass.
Med oss miljövänligt,
får du det tryggt
och
och
håller–högsta
skyddsklass.
Med oss
du det tryggt och
bekvämt
till glädje
för både gäster
ochfår
familj.
bekvämt – till glädje för både gäster och familj.
Kontakta Hebo Rör AB för information, offert och installation!
För information, offert och installation kontakta:
Haraldsbystrand
21, Godby, Åland
För information, offert och installation kontakta:
Incino
AB,•Mörtnäsvägen
2, 139•36
VÄRMDÖ
+358
18Sverige
41980
www.hebo.ax
info@hebo.ax
Incino
Sverige
AB,
Mörtnäsvägen 2,
139 36 VÄRMDÖ
+46
8-10
40
40
•
www.incino.se
• info@incino.se
Öppet:
Mån-Tors
8-17,
Fredag
8-15
+46 8-10 40 40 • www.incino.se • info@incino.se

Öppet: Mån, Ons, Fre 12-16, Lör 10-14, Övriga tider efter överenskommelse
Öppet: Mån, Ons, Fre 12-16, Lör 10-14, Övriga tider efter överenskommelse

• Service • Installationer • Butik •
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Boka online - www.bifa.ax/verkstad

Sommaren är här
– har du kyla i bilen?
I verkstaden på Bifa har vi
utrustning för AC-service av
alla bilmärken.
I vårt klimat används AC:n
inte året om och köldmedel
kan börja läcka ur systemet.
Om du gör en AC-service
en gång om året kan vi fixa
eventuella fel i tid.

Välkommen till en
komplett plåtverkstad
– för alla!

Bil för alla – verkstad för alla
•
•
•
•
•

Vi tar emot bilar av alla märken!
Auktoriserad verkstad för Volkswagen, Nissan och Subaru.
Utbildade mekaniker med egna specialområden.
Den senaste tekniska utrustningen.
Vindrutebyten, stenskottsreparationer och AC-service.

Vikingagränd 7, Mariehamn
Verkstaden är öppen: mån-fre 7.45-16.00
Tfn: 23 300

Just nu 4 / 2019
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JACKPOTTLÄGE
PÅ PAF CASINO I MARIEHAMN
Förutom skön stämning i mysiga lokaler, erbjuder vi:

Slots

Roulette

ATG-spel

Live-sport

Håll dig ständigt uppdaterad:
Facebook.com/Pafcasino

Öppet: söndag-torsdag, 10-00, fredag-lördag 10-03. Juli öppet alla dagar 10-03
Adress: Strandgatan 35, Mariehamn

Poker

Fortsätt
spela
hemma
!

Just nu 4 / 2019

28 Kalender

Evenemang
2 juli

TEATER Mio, min Mio – Stallhalla

Stallhalla (Pub Stallhagen),
Getavägen 196, Finström
Teater Alandica ger Astrid
Lindgrens familjeföreställning
Mio min Mio. Kvällsföreställning,
premiär.

BILSPORT Hobbyfordonsträff i

Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn

Godby Service, Godbyvägen 1419,

Guidningen ingår i inträdet. Kl. 13
på svenska

Godby

Allmänna hobbyfordonsträffar
hålls på Godby Service var tredje
onsdag. Kl. 18.00 till 21.00
UTFÄRD/UTFLYKT Grissafari hos

Nygårds Skogsgrisar

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

Nygårds skogsgrisar, Mångstekta,
Sund

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund

Besök grisarnas bete med traktor
och vagn. Besökarna kan vara med
och mata grisarna. 15€/person inkl
fika. Inför besöket vill Nygårds att
man inte varit i kontakt med andra
grisar eller varit i Baltikum inom 48h
pga smittorisk. Turen bokas senast
tisdag till ronja.brenner@aland.net
eller 0405719230. Kl. 18.00

på Jan Karlsgården

En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00
BARN/UNGA Barnverksamhet alla

vardagar på Jan Karlsgården
Jan Karlsgården, Slottsvägen,
Kastelholm, Sund.

Pyssel vid eller i Lillstugan beroende
på väder alla vardagar. Kl. 10.00
KULTUR Allmänna guidningar

i Kulturhistoriska och Ålands
konstmuseum
Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn
Guidningen ingår i inträdet. Kl. 13
på svenska, Kl. 15 på engelska.

MAT Grillkväll med Cattis

Drängar på Pub Stallhagen
Pub Stallhagen, Getavägen 196,
Finström
Mat kl. 18-20, musik kl. 19-21. Kl.
18.00

Jomala församlingshem (St
Olofsgården), Godbyvägen 445,
Jomala
Allsång och uppträdanden. Kl.
14.00
GUIDNING/RUNDTUR Sommarens

stadsvandringar i Mariehamn
Ålandsvägen 42, Mariehamn
Mariehamns badhusepok 130
år: Badorten Mariehamn vid
sekelskiftet 1900.
Guide: Ann-Gerd Steinby.
Starttid Samling: Entrén i
Mariehamnsmuseet.
Guidning sker inomhus vid
miniatyrmodellen.
Gratis. Ingen föranmälan. Kl. 14.00

Pyssel vid eller i Lillstugan beroende
på väder alla vardagar. Kl. 10.00
MUSIK Visor så in i Norden festival

Kumlinge kyrka och Västra Bergen,
Kumlinge
Uppskattad visfestival i skärgården,
som lockar både gamla och unga,
såväl nya som gamla besökare. Kl
18.00.
TRAVTÄVLING vid Ålandstravet

Ålandstravet, Travvägen, Åland
Dubbeltrav dag 1 med V5. Kl. 19.30
till 22.30
DANS Live-musik och dans i
Käringsund

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö
Don’t touch spelar. Kl. 21.00.

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö

Torggatan 13, Mariehamn ,
Torggatan, Kl. 17.00 till 20.00.

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

GE-huset, Norra Esplanadgatan 5,
Mariehamn

& Emil och Dj Timmy och Bar-dj
spelar på Arken

Pjäsen Oleanna av David Mamet i
regi av Marc Svahnström.

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

I rollerna: Jon Henriksen och Edith
Holmström. Kl. 18.00 till 20.00.

med Peter Nordlund  

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning
TEATER Oleanna på Teater

Gården

GE-huset, Norra Esplanadgatan 5,
Mariehamn
Pjäsen Oleanna av David Mamet i
regi av Marc Svahnström.
I rollerna: Jon Henriksen och Edith
Holmström. Kl. 18.00 till 20.00

med Peter Nordlund  

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

6 juli

KULTUR Franciskusfesten på

Kökar

Kökars kyrka, Hamnö, Kökar

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00

Årets Franciskusfest firar 40års jubileum med bland annat
ekumeniska samtal, föreläsning om
Hamnös historia och gregoriansk
sång. Årets tema är ”Det som
förenar oss”. Kl. 09.00

Stallhalla (Pub Stallhagen),
Getavägen 196, Finström

KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

BARN/UNGA Barnverksamhet alla

Teater Alandica ger Astrid
Lindgrens familjeföreställning Mio
min Mio. Kvällsföreställning.

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund

Jan Karlsgården, Slottsvägen,
Kastelholm, Sund

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

Pyssel vid eller i Lillstugan beroende
på väder alla vardagar. Kl. 10.00

5 juli

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund

BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund
En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00
vardagar på Jan Karlsgården

BARN/UNGA Hantverksdag på Jan

Karlsgården

Jan Karlsgården, Slottsvägen,
Kastelholm, Sund
Det sjuder av liv och i
rödfärgsgrytan på Jan Karlsgården.
Hantverkare har flyttat in på gården.
Här kan du se många olika slags
traditionella hantverk. Kl. 11.00 till
16.00
KULTUR Sommarcafé och

museum i Marthastugan

Övernässtugan/Marthastugan,
Parkgatan-Skillnadsgatan,
Mariehamn. Kl. 12.00 till 15.00

4 juli

TEATER Mio, min Mio

på Jan Karlsgården

En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00
BARN/UNGA Barnverksamhet alla

vardagar på Jan Karlsgården
Jan Karlsgården, Slottsvägen,
Kastelholm, Sund

Pyssel vid eller i Lillstugan
beroende på väder alla vardagar.
Även bullbakning i vedeldad ugn i
Lillstugan. Kl. 10.00
KULTUR Fri entré i Ålands

kulturhistoriska museum och
Ålands konstmuseum

UTFÄRD/UTFLYKT Båtutflykt till

Ålands kulturhistoriska museum,
Storagatan 1, Mariehamn

Skarpnåtö, Hammarland

Allmänna guidningar kl 13 på
svenska, kl 15 på engelska. Kl.
10.00 till 17.00

Sälskärs fyr.

Följ med till havs på en av våra
båtturer till Sälskärs fyrplats i
nordvästra Hammarland, norr på
Åland. Kl. 17.00 till 22.00

KULTUR Allmänna guidningar

i Kulturhistoriska och Ålands
konstmuseum

KROG/NÖJE Trubadurerna Yohan

& Emil och Dj Timmy och Bar-dj
spelar på Arken

med Peter Nordlund  

på Jan Karlsgården

En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00.

TEATER Mio, min Mio

MARKNAD/LOPPIS Föglödagen

Stallhalla (Pub Stallhagen),
Getavägen 196, Finström

Torget, Degerby, Föglö

Teater Alandica ger Astrid
Lindgrens familjeföreställning Mio
min Mio. Kvällsföreställning

Det är försäljning av bl.a. fisk,
hembakat, hantverk, kläder, mat,
godis och mycket mer. Kl. 11.30 till
14.30

KULTUR Franciskusfesten på

LIGAFOTBOLL Åland United-ONS

Kökar

S:ta Anna kyrka, Kökar, Hamnö,
Kökar
Årets Franciskusfest firar 40års jubileum med bland annat
ekumeniska samtal, föreläsning om
Hamnös historia och gregoriansk
sång. Årets tema är ”Det som
förenar oss”.
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund
En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Kl. 10.00
BARN/UNGA Barnverksamhet alla

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

DANS Live-musik och dans i
Käringsund

Käringsund Resort & Conference,
Käringsundsvägen 194, Eckerö
Cattis Drängar spelar. Kl. 19.00
TRAVTÄVLING vid Ålandstravet

Ålandstravet, Travvägen, Åland
Dubbeltrav dag 2 med V65. Kl.
20.00 till 23.00
KROG/NÖJE Trubadurerna Yohan &
Emil, Dj Micke och saxofonisten
Petrus, Dj Fredde och
Partybandet Soundway spelar
på Arken

Hotell Arkipelag, Strandgatan 35,
Mariehamn. Kl. 22.00
KROG/NÖJE Trubadurunderhållning

med Peter Nordlund  

7 juli

& Emil och Dj Fredde spelar på
Arken

KROG/NÖJE Trubadurerna Yohan

I rollerna: Jon Henriksen och Edith
Holmström. Kl. 18.00 till 20.00

Parks bar, Norra Esplanadgatan 3,
Mariehamn. Kl. 22.00.

Torget i Mariehamn

Käringsund

Pjäsen Oleanna av David Mamet i
regi av Marc Svahnström.

KROG/NÖJE Trubadurerna Yohan

MARKNAD/LOPPIS Kvällsloppis på

Jane Kitto spelar. Kl. 19.00

3 juli

MAT Musikprogram i Café Allé

Jan Karlsgården, Slottsvägen,
Kastelholm, Sund

DANS Live-musik och dans i

TEATER Oleanna på Teater

Gården

Kl. 15 på engelska

vardagar på Jan Karlsgården

WHA-arenan, Idrottsgatan,
Mariehamn
Ligafotboll med damlaget hemma.
Kl. 17.00 till 20.00
MUSIK Visor så in i Norden -

festival

Kumlinge kyrka och Västra Bergen,
Kumlinge
Uppskattad visfestival i skärgården,
som lockar både gamla och unga,
såväl nya som gamla besökare. Kl.
18.00
TEATER Oleanna på Teater
Gården

GE-huset, Norra Esplanadgatan 5,
Mariehamn

TEATER Mio, min Mio

Stallhalla (Pub Stallhagen),
Getavägen 196, Finström
Teater Alandica ger Astrid
Lindgrens familjeföreställning Mio
min Mio på Stallhalla i sommar.
Dagsföreställning.
KULTUR Franciskusfesten på

Kökar

Kökar kyrka, Hamnö, Kökar
Årets Franciskusfest firar 40års jubileum med bland annat
ekumeniska samtal, föreläsning om
Hamnös historia och gregoriansk
sång. Årets tema är ”Det som
förenar oss”. På söndagen hålls
en ekumenisk gudstjänst med
företrädare för olika kyrkosamfund.
Kl. 09.30
BARN/UNGA Barnens frågeäventyr

på Jan Karlsgården

Jan Karlsgården, Kungsgårdsallén
5, Sund
En rolig tipsrunda om Jan
Karlsgården som passar nyfikna
barn. Rundan startar i Grindstugan
där barnen får instruktioner och
en svarslapp, och leder barnen
över hela Jan Karlsgården och Vita
Björn. I Grindstugan väntar en liten
belöning till alla frågeäventyrare! Kl.
10.00.

7 juli

MUSIK Visor så in i Norden festival

Kumlinge kyrka, , Kumlinge
Visor så in i Norden r.f. ordnar varje
år en väldigt uppskattad visfestival,
vilken lockar både gamla och unga,
såväl nya som gamla besökare.
Visfestivalen går av stapeln fredag
till söndag där åtminstone Kumlinge
kyrka - kanske Finlands vackraste
- och den natursköna platsen
Västra Bergen (N 60˚ 13.4246´ , E
20˚43.5166´) alltid fungerar som
festivalplatser. Kl. 18.00.

Fler evenemang på

www.aland.com
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Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts 5

F:ma Holger Karlsson

KUMHO.FI

AVLOPPSEXPERTEN
Avloppsstopp är nu ett minne blott!

Kumho-däck

Du med 3-kammarbrunn – ring
och boka årlig tömning så har du
en sak mindre att hålla reda på!

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!

Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

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

Just nu 4 / 2019

30

Husqvarna Automower®
– världsledaren inom robotgräsklippning

Husqvarna Automower® är din smarta, pålitliga partner i trädgården, från
världens ledande tillverkare av robotgräsklippare. Den klipper tyst gräset
på dagen och natten, vid regn eller solsken och skapar en perfekt klippt
gräsmatta varje dag – och mer tid för alla dina andra uppgifter.

Komplex gräsmatta. Perfekt resultat.
Husqvarna Automower® robotklippare är robust,
tillförlitlig och hanterar utmanande gräsmattor
samtidigt som du får perfekt klippresultat.

Tysta nätter
Du kommer att bli förvånad över hur snabbt
du glömmer bort Husqvarna Automower®.
Du märker den knappt när den åker runt i trädgården och gör sitt jobb snabbt, tyst och effektivt.

READY WHEN YOU ARE

LÖRDAGSÖPPET

09–14
MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 VARDAGAR 08.00–17.00
LÖRDAGAR 09.00–14.00 APRIL – SEPTEMBER
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Sevärt

Bomarsunds
fästningsområde

Ålands folkhögskola

Bomarsund, Sund

Alla dagar hela sommaren.

Området kan besökas året om.

Art Park 2019 –Studerande vid
hantverkslinjen ställer ut slutarbeten
utomhus. Årets tema är Rötter.

Folkhögskolevägen 41, Pålsböle

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

Ålands jakt– och
fiskemuseum
Käringsund, Eckerö

Dockskåpsmuseet
Mina små hus

13 maj–20 juni måndag–lördag kl. 10.00–
17.00
22 juni–4 augusti alla dagar kl. 10.00–
18.00

Mejerigränd 6, Lemland

Onsdagar kl. 18.00-20.00 den 29 maj-26
juni samt 7-28 augusti

5–31 augusti måndag–lördag kl. 10.00–
17.00
Midsommarafton stängt

Eckerö post– och tullhus

13 maj–31 augusti – oljemålningar av Leif
Sundberg

Storby, Eckerö

Dagligen kl. 10.00–18.00
5 maj–8 september – ÖAR – Island Craft,
konsthantverk av 73 deltagare från 4 öar i
Östersjön.

Pilgrimsresor – konstutställning med Rose-Marie Lampi, Henrica Lax och Ulrica Lindström visas på Mariehamns
stadsbibliotek.

Jomala bibliotek
Skolvägen 3, Jomala

Ehns

Styrmansgatan 1, Mariehamn

Måndag–fredag kl. 10–17, lördag kl.
10–14.
Galleri Juha P – Tavlor av Juha Pykäläinen.

Finströms bibliotek
Godbyvägen 1416, Godby

Måndag–onsdag kl. 12–20, torsdag kl.
10–16, fredag kl. 10–14.
Juni–juli – Pro Finlandia IV, Ålands
Emigrantinstitut

Måndag, tisdag, torsdag kl. 14–20, onsdag
kl. 14–15.
Juni-augusti – Pilgrim – en svartvit svit av
oljemålningar av Henrika Lax.

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

Öppna alla dagar 2 maj–15 september, kl.
10–17 (slottet till kl. 18 i juli).

Augusti – Ödegårdar av Oscar Johansson

Föglö bibliotek
Degerby, Föglö

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!

Galleriet

Torggatan 15, Mariehamn

Tisdag, onsdag, fredag kl. 11–17
Torsdag kl. 11–20
Lördag 11–16.
4-29 juni – 14 grafiktryckare
1 juli-2 augusti – Chacun a son goût keramik av Judy Kuitunen

Galleri Skarpans

Skarpansvägen 27, Mariehamn

Tisdag, onsdag, fredag kl. 11–17.
Torsdag kl. 11–17.
Lördag kl. 11–15.
29 maj–22 juni – Talk a Walk on the Fairy
Trail – målningar av Marie Le Feron de
Longcamp aka Marie Sand

Kökar bibliotek
Karlby, Kökar

Tisdag och torsdag kl. 11–14, onsdag kl.
15–19
Maj-15 juni – Själsro, Kökarsfotografier av
Kaj Johansson och Eivor Wallinvirta.

Lasses fartygsmuseum
Grundsundavägen 271, Vårdö

tel. 0457 3828459
Juni enligt ö.k.
Juli-augusti onsdagar kl. 12.00-21.00
Viking Line 60 år – Utförlig guidning om
den åländska handelsflottan. Körning av
veteranmaskiner samt traktorer.

Mariehamnsmuseet
Ålandsvägen 42, Mariehamn

Öppet dagligen 1 juni-31 augusti kl. 12.0016.00
Sommarutställning – Kaffeveranda och
brunnspaviljong

Mariehamns stadsbibliotek
Strandgatan 29, Mariehamn

Måndag–torsdag kl. 9–20
Fredag kl. 9–18

Lördag kl. 10–16.
29 maj-23 juni – Pilgrimsresor –
konstutställning med Rose-Marie Lampi,
Henrica Lax och Ulrica Lindström.

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

Ålands kulturhistoriska
museum
Ålands konstmuseum

20 maj-19 juni – Förslag till delgeneralplan
för Mariehamns centrum 2040

Storagatan 1, Mariehamn

26 juni-4 augusti – Sommarsalong med
verk av medlemmar i Ålands konstförening
r.f.

Nya basutställningar på båda museerna
sedan augusti i 2016.

Maj-augusti alla dagar kl. 10.00-17.00

24 maj–18 augusti – IFK Mariehamn 100 år

NIPÅ
(Nordens institut på Åland)

24 maj–15 september – Kim Simonsson &
Santeri Tuori

Köpmansgatan 4, Mariehamn

Juni-15 september – LUVID FILMs
konstnärsporträtt visas i Qben

Vardagar kl. 13.00–16.00

September – Rött är ditt liv, Maria Rosenlöf

3 maj–27 juni – Oss emellan, havet –
fotokonst av Ninnie Schröder och Johanna
Brådd

September–november – Mikael Persbrandt

Pub Stallhagen
Getavägen 196, Finström

Alla dagar kl. 10.30-23.00

November–januari – Rita Jokiranta

Ålands Sjöfartsmuseum
Hamngatan 2, Mariehamn

Alla dagar kl. 11–16 (juni-augusti 11-17)

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

I basutställningen finns spännande
berättelser och fantastiska saker. Även
interaktiva stationer. För barn: Ruby och
havet.

Sjökvarteret

7 mars 2018–1 mars 2020 – Tro,
Hopp och Kärlek – utställning om
sjömanstatueringar

Öppet året om.
Hantverk, skuthamn och sjöviste. Skepps–
och båtbyggerimuseum, motormuseum.

1 maj 2019 – Segelfartyget
Pommern nyöppnade med en helt ny
besöksupplevelse: Pommern – 100 dagar
utan segel.

Smakbyn

Önningebymuseet

Östra Hamnen, Mariehamn

Slottsvägen 134, Kastelholm

Juni samt augusti-september – Det var en
gång i skärgården, akvareller av Victoria
Yaroshik.

Telemuseet i telefonkiosken

Önningeby, Jomala

Juni-augusti tisdag–söndag kl. 11.00–
16.00
9 juni–31 augusti – Sommarsalongen
VÅGA, verk av den australiensiska
konstnären Danelle Bergström.

Vargata, Vårdö

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

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com
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Shell Select Mariehamn

Netticket.ﬁ

Boka bord på restaurangläktaren med festivalens bästa utsikt över stora scen.
Gör din reservation på www.rockoff.nu/restaurangen
Med reservation för ändringar

