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Ingång

När hemma är som bäst
Den här våren har vi återupptäckt Åland.

Det är inte bara jag och min familj som
avklarat vandringsled efter vandringsled.
Hela Åland har varit ute och vandrat och
njutit. Postat naturbilder med gullvivor,
stockbord, björkarnas musöron, utsiktstorn, vattendrag, röda granitklippor, vitsippsängar och picknickkorgar på sociala
medier. Traskat kilometer efter kilometer
på smala stigar och hala berg. Ömsom
huttrat i nordanvinden, ömsom njutit i den
värmande vårsolen. Har vi någonsin fått så
mycket frisk luft?
Ålänningarna har verkligen gått man ur
huse för att åter upptäcka denna fantastiska ö.

För visst är Åland helt fantastiskt! Man behöver inte åka över halva jordklotet, eller
ens korsa havet, för att hitta nya platser
att förälska sig i. Mycket finns faktiskt
runt hörnet om man bara öppnar ögonen
en aning.
Själv gick jag för bara några veckor
sedan – för första gången sedan barnsben – en vandringsstig bara två kilometer
från vårt hem. Min raska promenad kom
helt av sig. Jag stannade upp gång på gång
på gång. Så vackert det var!
Mina minnen av den här vandringsstigen
stavades leda, den var sinnebilden av att
ha riktigt tråkigt. Att gå här med skolan
och titta på blommor, det var definitivt
inte min grej i den åldern. Noll action.
Nu förstår jag bättre.

”Själv gick jag för
bara några veckor
sedan – för första
gången sedan barnsben – en vandringsstig
bara två kilometer
från vårt hem. ”

Sandra Widing

Sandra Widing

MÅNDAG–FREDAG 9–18, LÖRDAG 10–16 • TORGGATAN 14, TEL. 19 745

DET ÄR INNE ATT VARA UTE! NU HAR VI MERA TRÄNING UTOMHUS.
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för en
hemester

Och vem vet, kanske återupptäcker du något fantastiskt alldeles runt hörnet.
I det här numret av Åland Just Nu
hjälper vi dig på traven och bjuder på en
mängd tips. Trevlig läsning!

Så här års är Åland som bäst. Man
behöver inte nödvändigtvis gå en
vandringsled och titta på blommor. Runtom i landskapet finns
flera historiska platser att kika
närmare på. Kanske uppdatera
sina kunskaper lite. Annars
finns det ju 6.500 unika öar
att besöka. Ta bilen, båten, cykeln, bussen … och se var man
hamnar.
Med en portion nyfikenhet och ett
öppet sinne är möjligheterna oändliga.

REDAKTÖR

Allt du behöver

Redigerare

Sebastian Boman

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.

Var hänger du
helst i sommar?

– Jag hoppas att sommaren
ska bjuda påhärligt utflyktsväder såatt vi kan packa
picknickfilten och dra iväg
påmånga småutflykter med
familj och vänner. Bamböle för
bad, Lemströms kanal för glass
och Badhusberget för discgolf
är tre platser som säkerligen
kommer att vara heta utflyktsmål i sommar - åtminstone
för vår familj.

✔ Personlig och Medicinsk träning
✔ Gym
✔ Gruppträning
✔ Osteopati
✔ Näringsterapi

SOMMARKORT
PÅ TRÄNINGSVERKET

4/m5ån€ad
FRÅN

TURISTTRÄNnING
frå

8€
/tillfälle

rtVi bjuder på sta €.
avgiften värde 50

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

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Handelslänken 1 | 22150 Jomala | www.traningsverket.fi
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Filmkvällen
är räddad!
Över 3200 filmer.

Prova Gratis 14 dagar.
Därefter endast 99,00 kr/mån.
Ingen uppsägningstid.

MATTHEW
McCONAUGHEY
BRYCE DALLAS
HOWARD
EDGAR
RAMÍREZ

Based on a too
good to be true story.

Var du vill, när du vill, hur mycket du vill
HomeTV erbjuder den mest omfattande filmskatten i Norden med över 3 200 högkvalitetsfilmer och TV-serier.
Mängder med Oscars®vinnare och andra utmärkelser med kända skådespelare och regissörer.
HomeTV är idag en av de snabbaste, säkraste och kundvänligaste filmtjänsterna som finns att tillgå på den nordiska marknaden.

Prova gratis på hometv.se
www.hometv.se

|

trailers.hometv.se

© 2020 HomeT V – Reg. Trade mark – All rights reser ved.
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med Alexandra Gäddnäs

KOM IHÅG ATT BESIKTA BRANDSLÄCKAREN!
SÄKERHET
gen – och ifall du saknar en brandsläckare
helt och hållet är det hög tid att införskaffa
en. En pulversläckare Housegard 2 kg har en släckeffekt på 13A 89B C vilket möter minimikraven för
en brandsläckare i en mindre båt enligt polisens
hemsida – och den finns att köpa på bland
annat DAX i Jomala.
Passa samtidigt på att kontrollera
att du har såväl flytvästar som redskap att tömma båten med – och inte
att förglömma en åra, paddel, ett ankare
med lina samt en nödraket om olyckan skulle vara framme.

Foto: Produktbild Housegard

Brandsläckaren i båten ska besiktigas årli-
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HEMESTRA PÅ HAVET!

En annorlunda sommar hägrar och det är i år som alla ålänningar inte har några andra val
än att bli experter på hemester. Tur som är har vi helt fantastiska förutsättningar för en sommar fylld av vattenlek, god mat och vackra vyer!
Möjligheterna är oändliga: ta en kajaktur, hyr en Stand Up Paddleboard, upptäck skärgården med vattenskoter eller testa att kitesurfa. Om du hellre vill skaffa lite utrustning till egna
bryggan så finns det många åländska återförsäljare av våtdräkter, wakeboards, uppblåsbara
vattenleksaker eller varför inte en hederlig luftmadrass.
Personligen vill jag slå ett slag för förra sommarens virala succé, jätteflamingon, som finns i Clas Ohlsons sortiment. Med inbyggda dryckeshållare och rum för sex personer kan du guppa runt – och kanske
avnjuta lite take away-mat från en åländsk restaurang, en åländsk
dryck av valfritt slag och ett nummer av Ålandstidningen. Det är vad
jag kallar en äkta hemester!

NÄTTERNA PÅ
WINTERFELDTPLATZ

Åland

SÄKERHET

Skydda mobilen från oönskad plötslig
död genom en vattentät påse som dessutom flyter ifall du skulle tappa den i
havet. En billig försäkring för en annars
dyr pryl – passar lika bra i kajaken som
i båten. Bland annat Jetski Åland har
detta smidiga lilla fodral för smarttelefonen i både blått eller orange.

SÄKERHET

SKYDDA DE SMÅ FRÅN
SOLENS STARKA STRÅLAR
Trots att södra Europas varma sol kan kännas långt borta nu
ska du absolut inte underskatta vad en solig dag på Åland kan
åstadkomma. Bortsett från den självklara solkrämen och heltäckande kläder kan en litet UV-tält vara bra för att skydda små
filurer från oönskade solbrännor och solsting. Till exempel Lekia
erbjuder smidiga och portabla skydd i två olika färger.

TESTA HEMLEVERERAD MAT
Den åländska restaurangnäringen behöver all stöttning den kan få denna
sommar så ifall du har möjligheten är take-away eller utemiddag ett fantastiskt alternativ för hemestern. En nyhet är även tjänsten E-meal för hemleverans på Åland – än så länge bara inom en viss radie från restaurangen du
beställer från, men med mycket utvecklingspotential. Hittills är en handfull
restauranger anslutna till tjänsten, men majoriteten av åländska restauranger erbjuder take away-mat för den bekväma och vissa även måltidskassar för den som vill ha ett finger med i matlagningen själv.

Foto: Pro
duktfoto
Lekia
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Flytväst
åt mobilen
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En av vårens nyheter i bokhandlarna är
Elin Boardys ”Nätterna på Winterfeldtplatz” – och den råkar lämpa sig alldeles
utmärkt för sommarläsning! På drygt
350 sidor får vi följa den unga Göteborgskvinnan Hedvig som flyttar till sin
stränga faster i Berlin på 1920-talet. Romanen är historisk och vi som har
facit i hand känner kontinuerligt hur spänningen stiger ju längre in i boken
vi kommer. Faster tror att Hedvig mest fikar med väninnorna på kontoret,
men självfallet stämmer det inte. Vi får träffa Hedvigs alla olika bekantskaper: det homosexuella judiska paret som älskar att bjuda på sofistikerad
fest, kommunistiska väninnor och tillfälliga sexuella förbindelser – med en
ständigt närvarande fråga: ”vad kommer att hända med dessa människor
sen?”.
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GLA och

Nya GLA. Redo för äventyr.
Nya kompakta SUV GLA är som hemma var du än rör dig. Den kupéliknande designen är
sportig, men trots de kompakta dimensionerna sitter du högt. Interiören är lätt att anpassa
tack vare det justerbara baksätet. Utrustningen representerar det bästa i sin klass. Som
exempel kan nämnas MBUX-gränssnittet som grundar sig på artificiell intelligens och
reagerar på både tal och beröring. Finns som fram- och fyrhjulsdriven samt med bensin och
dieselmotor. EQ Power laddningsbar hybrid är också på kommande.

Modellen är standardutrustad med bl.a.
• Självlärande, röstdrivet MBUX-gränssnitt
• LED High Performance-strålkastare
• Backkamera
• Aktiv körfältsassistent
• Aktiv bromsassistent
• Hastighetsbegränsningsassistent
• Easy Pack-bagagelucka

Nya Mercedes-Benz GLA

från

41 800 €

Undvik onödig
eldning!
Så gott som samtliga Mercedes-modeller kan fås som laddhybrider.
Välkommen in så berättar vi mera!

UPPGÅRDSVÄGEN 18, DALBO tel. 12 551
BILFÖRSÄLJNING: mån-fre 9–17
www.bilcenter.ax

Var försiktig då du eldar och se till att du har
släckningsredskap till hands. Kom ihåg att
eldning i tätort är förbjuden.

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

VI BYGGER OCH RENOVERAR
Nya GLAINOM
ute för förhandsbokning
ALLT
BYGGnu!
Även enligt dina egna ritningar

00 d A Business totalpris från 43 634,43 € (innehåller moms, estimerad bilskatt och leveransavgifter 600 €). Fri bilförmån 820 €/månad, bruksförmån 655 €/månad.
mätmetod-WLTP 141 g/km, EU-medelförbrukning 5,4 l/100 km. Serviceavtal 3 år med fast månadsavgift från 32 €/månad. Färddatorns språk: finska/svenska.

Naava 98

Nuuna 85

Se vårom kvalitet –
– Det handlar
utställningsbastu/stuga!
Finns i Godby vid Shell.

• Nybyggnation • Renoveringar
Vi har även försäljning samt vid behov montering
av Kuusamo timmerhus, stugor och bastur.
Dags för en större altan på stugan?

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

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

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

KOMPOSIT:
5 kg
10 kg

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

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

Se vår
utställningsbastu/stuga!

21,90
30,90

www.kuusamotimmerhus.fi

Vi säljer även gas vid vår båtmack
St1 Småbåtsvarvet i Östernäs.

Finns i Godby vid Shell.
Gilla oss på facebook!

18,21,50
27,90

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

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

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

Erbjudandet gäller 1.6–31.8.

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

www.rundbergs.com
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Bostadshus

Bostadshus

Strand-/åkermarksområde

VID TORDMULEGRÄND 3, MARIEHAMN

VID ASKUDDSVÄGEN 20, MARIEHAMN

I MÅNGSTEKTA, SUND

Ett Aneby bostadshus om 5 rum och kök vid lugnt bostadsområde
i Ytternäs.

Rymligt bostadshus om ca 230 m2. Huset har ca 112 m2 våningsyta i
entréplan som inrymmer varmgarage, kall förråd, hall, wc, varmförråd, klädkammare grovkök/duschrum, bastu med vedspis, hobbyrum/kontor (har även använts som sovrum) och teknikrum.

Fastighet om 1,137 ha med ca 73 m lång rågräns mot strand/tillandning med österläge inne i Delvik i Mångstekta, Sund.

Nedre våningen inrymmer entré, kök, matsal, vardagsrum, badrum,
bastu, wc, grovkök med utgång direkt till garaget, teknikrum och
förråd.
Övre våningen är inredd med hall, badrum, klädkammare, 3 sovrum,
varav det stora är hela 20 m2 och har en stor balkong med västerläge.
Utgångspris: 189.000€

Bostadshus

Övre våningen om ca 118,8 m2 våningsyta inrymmer hall, kök, badrum, fyra sovrum och vardagsrum.
Egen tomt om 480 m2 med ett ﬁnt läge mot ett vackert grönområde.
Utgångspris: 169.000€

Bostadshus

Ca 6200 m2 av fastigheten utgör åker. Bilväg in på fastigheten.
Området är byggbart.
Fastigheten belastas av vägrätter. Andel i samfällt vattenområde
771-416-876-7.
Utgångspris: 18.000€

Bostadstomt

VID ÖRTVÄGEN, MARIEHAMN

I FLAKA, LEMLAND

PÅ SOLHÖJDEN, SALTVIK

Bostadshuset är uppfört 1963 på en gjuten platta. Byggnadsytan är
totalt ca 135 m2 och inrymmer hall, vardagsrum, kök, tre sovrum/
kontor, wc, duschrum, pannrum, skafferi och garage. Köket inrett
med målat golv, målade väggar, målat träpanelat innertak, altandörr
till bakgården och vitvarorna består av kyl, frys, diskmaskin, ﬂäkt
och spis med varmluftsugn.

Huset är ett elementhus som är uppfört i 1 ½ plan 1981 och tillbyggt
med en luftig glasveranda 2001. Bostadshuset inrymmer vindfång,
entré, stort kök med matplats, vardagsrum, brasrum med kakelspis,
glasveranda, wc, tre sovrum, grovkök, badrum, omklädningsrum och
bastu i entréplanet.

Vackert naturnära bostadsområde med närhet till bl.a butik och daghem.
Byggrätten är 25 % av tomtens areal, vilket innebär att man får bygga 387,5 m2 totalt.

Stora öppna ytor på bakgården mot grön- och skogsområden.

Övre våningen inrymmer ett allrum/kontor med låg takhöjd, en klädkammare/förråd samt en öppen vind/kall förråd. Stor och ljuvligt
inglasad veranda med stort ljusinsläpp mot söder. Vattenburen centralvärme från bergvärmepump, samt en luftvärmepump, kakelugn,
vedspis i köket samt direktverkande elslingor och elradiatorer.

Tomten är belägen på generalplanerat område ca 3 km från centrala
Mariehamn.

Fristående stenkällare samt ett uthus inrymmande isolerat garage
och två förråd. Tillträde inom kort från köpslut.

Garage med gjutet golv och plats för en bil.
Bostadshuset har genomgående renoveringsbehov. Tomten är
1800 m2 stor och planerad med gräsmattor, träd och buskar.

Närhet till strand, båtplats, motionsbana, hundgård, ﬁna cykel- och
gångbanor med belysning.

Begärt pris: 179.000€

Utgångspris: 89.000€

Centrumlägenhet

Möjlighet att bygga parhus efter beslut av kommunen att ändra på
detaljplanen.
På tomten får en separat ekonomibyggnad om högst 70 kvm uppföras vilket inkluderas i byggrätten.
El, telefon, vatten och avlopp ﬁnns på området. Avgift för anslutningar tillkommer enligt respektive taxa.
Gatubelysning ﬁnns på området.
Vatten- och avloppsnät ﬁnns draget till området invid tomtgränsen
(anslutningsavgift tillkommer). Köparen bekostar själv dragningen
från tomtgränsen.
Utgångspris: 15.000€

Garageplats

Fritidsfastighet

VID NORRAGATAN 6, MARIEHAMN

VID NYGATAN 15, MARIEHAMN

I BJÖRSBODA, FÖGLÖ

Ljus och härlig gavellägenhet om 4 rum och kök, 84,8 m2 på andra
våningen i Mariehamns absoluta centrum, med närhet till butiker,
restauranger, skola och daghem.

Varmgarage med centralt och bra läge vid Nygatan 15 i Mariehamn.
Garageplatsen är ca 16 m2 och har manuell port.
Finns eluttag samt belysning i garaget.
Garaget är ca 2,45 m brett, ca 6,45 m långt och portens bredd är
ca 2,10 m.

Fritidsfastighet om 4000 m2 som är bebyggd med en fritidsstuga
om ca 32,5 m2, garage-/förrådsbyggnad om ca 24 m2, tc/förråd om
ca 3,7 m2 samt en strandbastu med gästrum om ca 19,5 m2.

Lägenheten, som totalrenoverades 2013, inrymmer stor entré, kök,
vardagsrum, tre sovrum och badrum samt en inglasad balkong med
vackert söderläge.
Bolagsvederlag 342 €/mån. Tillträde omgående efter köpslut.
Öppen visning fredag 5 juni kl 15.00 eller enl. överenskommelse.
Utgångspris: 250.000€ (skuldfritt pris ca 251.500€)

Utgångspris: 18.000€

Ca 40 m lång rågräns mot tillandning/strand med nordväst läge.
Tillträde omgående efter köpslut.
Utgångspris: 79.500€

Just nu 4 / 2020
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Lägenhet 2 rum & kök

Nybyggda lägenheter i BAB Passaren på Lotsgatan 3, Mariehamn

VID DOPPINGVÄGEN 1 MARIEHAMN
Rymlig tvåa om ca 65 m2 vid Doppingvägen 1 i Västernäs, Mariehamn. Lägenheten är bekvämt belägen i våning 2.
Rymligt vardagsrum med tapetserade väggar, laminatgolv och utgång till balkongen som har ﬁn eftermiddag- och kvällssol.
Utgångspris: 139.000€ (skuldfritt pris 145.250€)

Bostadshus

Ålands Fastighetskonsult Ab erbjuder nybyggda lägenheter i Bostads Ab Passaren med ett attraktivt boende med omedelbar närhet
till Mariehamns centrum, natur och hav. Lägenheterna har en hög standard och en takhöjd på 2,70 m som gör dem luftiga och ljusa. Här
kan du skapa ett personligt boende som passar just dig och dina behov.
Till varje lägenhet medföljer en bilplats under biltak (värde 6 500 €). Bilplatsen kan i mån av möjlighet uppgraderas till en kallgarageplats
mot en tilläggskostnad.
Lägenheterna färdigställs till 1 juni 2020 och de som tecknar lägenhet inom april 2020 får en installerad diskmaskin på köpet.
Enskilda visningar enligt överenskommelse.
Kalkylerat bolagsvederlag 2 €/m2 vid skuldfritt köp och vid köp med låneandel tillkommer ett kapitalvederlag om 4,70 €/m2

Lägenhet

Storlek

Våning

7
9
10
11
16
22
23

2 r o k, 54 m2
3 r o k, 77 m2
3 r o k, 77 m2
1 r o k, 35 m2
3 r o k, 77 m2
3 r o k, 77 m2
1 r o k, 35 m2

2
2
2
2
3
4
4

Lägenhet 2 rum & kök

Pris med lån
144 732 €
200 210 €
190 210 €
91 641 €
197 210 €
Ej möjligt
98 641 €

Skuldfritt pris
207 000 €
289 000 €
279 000 €
132 000 €
286 000 €
291 000 €
139 000 €

Fritidsfastighet

I VÄSTERGETA, GETA
I entréplan inryms hall, badrum, stort kök, sovrum, matsal och vardagsrum.
Övre våningen inrymmer tre sovrum, skrubbar och ett allrum.
Källaren inrymmer ett rymligt varmgarage utrustat med starkström
och garageport med fjärrkontroll, matkällare, wc, gammaldags källarkök med vedspis och vedugn (skicket ej fastställt), pannrum , bastu.
Outbruen tomt om ca 4 800 m2. Trevlig gårdsmiljö med ﬁn gräsmatta, buskar och planteringar.
Utgångspris: 99.000€

Radhuslägenhet

VID SKRAKVÄGEN 5, MARIEHAMN

I KALLSÖ, FÖGLÖ

Lägenheten är 47,2 m2 och inrymmer kök, vardagsrum, sovrum,
renoverat badrum och en stor inglasad balkong med västerläge.

Fastigheten består av en vacker udde med ﬁnt söder- och västerläge
mot Bofjärd i Kallsö, Föglö.

Bolagsvederlaget utgör 188,80 €/månad. Våning 2.

Areal 3400 m2. Ca 48 m2 stor stockstuga inr allrum med öppen spis
med insats, kokvrå, två mindre sovrum, tvättrum och hall,

Tillträde 1 juni 2020.
Utgångspris: 109.000€

Lägenhet 2 rum & kök

strandbastu som är uppförd i stock, TC med förbränningstoalett.
Bilväg fram. Anslutet till el. Vatten från en rening- och avsaltningsanläggning som ger dricksvatten.
Lättskött Bergstomt med ﬁn utsikt över fjärden. Vacker naturhamn
samt ﬂytbrygga vid stranden.
Sista visningen tisdag 9 juni kl. 18.40 och försäljningen stängs
fredagen den 12 juni kl. 15.00.
Utgångspris: 119.000€

VID TALLVÄGEN 8, , MARIEHAMN
Radhuslägenheten är en gavellägenhet uppförd 1968 med en uppgiven boyta om 126 m2 samt ekonomiyta om 69 m2, dvs totalt ca 195
m2 VY inrymmande hall, tre sovrum, kök med matplats, matsal och
vardagsrum med öppen spis med insats i övre plan. Entréplan inrymmer varmgarage, förråd/snickarbod, hall, grovkök, pannrum, wc och
ett rum som använts som sovrum.
Stor balkong med Österläge och utsikt mot Slemmern. Fin innergård
med skyddat västerläge. Vattenburen centralvärme från Jämä oljepanna från 1990 med Ouman värmestyrning och öppen spis med
insats i vardagsrummet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Öppen visning fredag 5 juni kl 16.30 eller enl. överenskommelse.
Utgångspris: 169.000€ (skuldfritt pris ca 176 389€)

VID ÖRTVÄGEN 40, MARIEHAMN
Renoverad tvårummare vid Örtvägen 40.
Lägenheten inrymmer en rymlig hall, kök, vardagsrum, badrum,
egen bastu, sovrum med utgång till egen balkong med söderläge och
vacker sjöutsikt mot Slemmern.
Begärt pris: 145.000€ (skuldfritt pris 151.452€)

Styrmansgatan 1 I tel. 27 300
fornamn.efternamn@fk.ax
SE VÅRA ÖVRIGA OBJEKT PÅ WWW.FK.AX
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Vill du ta en tur genom historien men har tröttnat
på Kastelholms slott och Bomarsunds fästningsruiner?
Då är Prästö gravfält ett perfekt utflyktsmål i sommar.
Fortsättning på nästa uppslag

Graham Robins arbetar för tillfället som projektledare för Bomarsundsområdet och det nya besökscentret.
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Äntligen dags för uteliv

535,- Ord. pris 620,-

MILANO Matgrupp med bord och 4 stolar. Gruppen finns även i större storlek.

Nyhet hos oss!
Boka din
Muurikka för
midsommarmaten!
STORT URVAL
HAMMOCKAR I TRÄ
OCH ALUMINIUM
Pris från

324,-

169,-

MUURIKKA ELRÖK
En högklassig elrökugn som
kan användas med eller
utan rökspån.

HÄR HITTAR DU SOMMARENS UTEKÖK!
Pris från

399,-

från

179,-

MUURIKKA
SET
Komplett paket
med stekhäll och
gasolbrännare.

BATAVIA
Utegrupp i teak, bord+4 stolar

545,-

Ord. pris 695,-

Hos oss hittar du hela
Muurikkas sortiment.

Besök din lokala butik eller emhome.se
för fler erbjudanden!
EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se
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På det nya ortodoxa gravfältet på den sydöstra delen av Prästö finns de stora monumenten efter invånarna i Bomarsund.

B

omarsunds fästningsruiner är det kanske mest
klassiska utflyktsmålet för såväl
ålänningar som
turister. De demolerade
kvarlevorna av tiden då
Åland och Finland var
ryskt kan egga fantasin
hos även den som enbart
har ett vagt historiskt
intresse.
Ett stenkast från själva
fästningsruinerna finns dock
en ofta bortglömd, men minst
lika intressant plats. Över bron
och vidare mot färjfästet finns
Prästö vandringsled och gravfält
som vittnar om storleken och
mångfalden som fanns i området
runt Bomarsunds fästning.
– Gravfälten på Prästö visar på
att invånarna här verkligen såg
området som en riktig stad, förklarar Graham Robins, historiker
som för tillfället jobbar som projektledare för Bomarsundsområdet
och det nya besökscentret som
planeras stå klart inom några år.
På Prästö finns totalt sex olika
gravfält där människor från sex
olika trosinriktningar ligger begravda.

Tidigt 1800-tal
Graham Robins berättar att de
allra första gravarna troligtvis
anlades under tidigt 1800-tal när
Åland nyligen hade blivit ryskt och

Graham Robins bor själv
ett stenkast från gravfälten och
vandringslederna på Prästö.

”Högst antagligen
grävde man stora
gropar och lade
ner ett tiotal kroppar i varje grop.”

Gravfälten i Prästö är uppdelade i ett nytt och ett gammal gravfält. På det gamla finns utöver ortodoxa gravar även
judiska och muslimska, på det nya katolska och protestantiska,

platser för judar och muslimer.
På den sydöstra delen av
Prästö, nära färjfästet, finns
det som Graham Robins
refererar till som de nya begravningsplatserna.
– Där finns tre tydligt
avgränsade begravningsplatser. En för den nya
ortodoxa trosinriktningen, en katolsk samt en
lutheransk.
Den nya begravningsplatsen är den som syns
tydligast, här finns stora murar
som avgränsar de olika trosinrikningarnas begravningsplatser
samt rejäla gravstenar och monument.
– I den gamla ortodoxa tron vårdade man inte graven på samma
sätt, det var enkla träkors som fick
gå tillbaka till naturen när de ruttnade. På kartor och ritningar kan
man dock se att det är ett stort
kors ritat över hela den gamla
gravplatsen vilket gör att vi tror att
det fanns gravar där också.

Militärer och krigsfångar
planerna för Bomarsunds fästning
påbörjades.
– Då etablerade man den
gamla begravningsplatsen som
finns på den nordvästra delen av
Prästö. Där finns en begravningsplats för den gamla ortodoxa trosinriktningen och ungefär 100 meter bort två skilda begravnings-

Många av de som finns begravda
på Prästö var de som arbetade
med uppförandet av Bomarsunds
fästning. Det är även just det bygget som är förklaringen till att
det finns såväl en judisk som en
muslimsk begravningsplats på
området.
– De muslimer som fanns i

Bomarsund var högst troligt krigsfångar som tvingades arbeta i bygget, medan de ryskjudiska männen som tvingades in i den ryska
militären sattes ofta på att jobba
med just bygge i stället för strid,
förklar Graham Robins.
Att dessa två trosinriktningar
trots allt fick sina egna begravningsplatser visar enligt Graham
Robins på det ryska imperiets
enorma storlek under 1800-talet.
– De ryska imperiet var väldigt stort och varierat, det fanns
många olika trosinriktningar. Även
fast de ”bara” var fångar eller militära arbetare så fick de lika fina
gravgårdar som de ortodoxa. Jag
vet inte om jag skulle använda ordet tolerant men de behandlades i
alla fall jämlikt i döden.

Lika stort som Helsingfors
Graham Robins säger att det är
svårt att kalla området kring Bomarsund för Ålands första stad i
och med att bygget inte blev färdigt
innan det angreps och förstördes – men begravningsplatsen ger
en fingervisning om hur dess invånare såg på platsen.
– När man anlade gravplatsen
var den lika stor som Helsingfors
stads begravningsplats vid samma
tidpunkt. Det säger mycket om
hur man såg på området och särskilt dess framtid.
– Man kan se det här på fästningsruinerna men det är också

väldigt tydligt på begravningsplatsen.
Ett annat sätt som visar att Bomarsund sågs som en stad, även
om det i dag känns som landsbygd, är gravmonumenten på den
nya ortodoxa begravningsplatsen.
– En präst från en ortodox församling i Helsingfors som var på
besök en gång berättade att de
fina monumenten är ett tecken
på att invånarna såg det som en
stad, civilisation, det var Ålands
mittpunkt.

2.000 franska soldater
Utöver de faktiska gravfält som
historiker och arkeologer kunnat
konstatera finns på Prästö är det
enligt Graham Robins även troligt
att det finns ännu fler människor
begravda på ön.
– Strax efter attacken på Bomarsund drabbades franska soldater hårt av kolera som de fått med
sig från Nordafrika.
Nära den gamla ortodoxa begravningsplatsen finns det djupa
gropar och marken är överlag
ojämn. Graham Robins berättar
att man tror att det är massgravar
för franska soldater som dog såväl
under slaget som av det efterföljande kolerautbrottet.
– Vi kan inte vara säkra på var
de begravdes, men i ett brev som
en engelsk kapten skrev hem till
sin fru skriver han att hundratals
fransmän dog och att det på en

ÅTERFÖRSÄLJARE:

MINSKAR förbrukning av bränsle
MINSKAR skadliga utsläpp
FÖRBÄTTRAR maskineffekt och
livslängd genom lägre friktion
LÄMPLIG för båt/bil med
4-takts motorer
Intresserad att veta hur enkelt
det är...? Läs mer på www.nanol.eu
För mer information kontakta
Kjell Gestranius, tel. 0400 960 847
kjell.gestranius@aland.net

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

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net,
mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13
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“I den gamla ortodoxa tron så vårdade man inte graven på samma sätt, det var enkla träkors
som fick gå tillbaka till naturen när de ruttnade”, förklarar Graham Robins om varför det enbart
är på de ny gravfälten det finns stora monument.

Den lutheranska
begravningsplatsen används ännu
även om den inte
tillhör en specifik
församling, Graham Robins tror
att den senaste
begravningen
skedde för ungefär fem år sedan.

“En präst från en ortodox församling i Helsingfors som var på besök en gång berättade att de fina monumenten är ett tecken på att invånarna
såg det som en stad”, säger Graham Robins.

begravningsplats nära sjukhuset
på Prästö ska finnas hundratals fina vita kors som markerar
gravarna till de stackars människorna.
– Högst antagligen grävde
man stora gropar och lade ner
ett tiotal kroppar i varje grop.

Förstå storleken
I dag, cirka 200 år efter att bygget
av Bomarsunds fästnings påbörjades, finns en populär vandringsled

över Prästö. På frågan om vilken
plats på vandringsleden man inte
får missa har Graham Robins först
svårt att komma fram till ett svar.
Enligt honom är den gamla ortodoxa begravningsplatsen vacker
för miljön men på de nya begravningsplatserna finns något annat.
– När man står mitt uppe på
åsen mellan de nya begravningsplatserna förstår man storleken av
det hela. Det är långa sträckor i alla vädersträck innan skogskanten

och gränsmuren sätter stopp.
– Man förstår hur mycket
tid det lades ner på att anlägga
begravningsplatserna samtidigt som man skulle bygga den
enorma fästningen. Man förstår
att människorna tänkte ”vi ska
vara här en lång tid och det här
ska bli en riktig stad, Ålands
mittpunkt.”
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

Din MåBra oas mitt i stan
Receptionen öppen: onsdagar & torsdagar 17–19, fredagar 11–13,
eller hör av er så kommer vi överens om annan tid
eller hemkörning.
Du vet väl att du även kan beställa våra presentkort online.

Torggatan 1 (innergården) 22100 Mariehamn
Tfn: +358 (0)40 168 00 82
info@skonhetsmagasinet.ax

Längs med vandringsleden på Prästö finns några informationsskyltar uppsatta och i appen
Coastal Pasts går det att ta del av berättelser från i dag levande personer som har släktingar
som bodde i Bomarsund.

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

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

i samarbete
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SOMMARTIDER HEJ, HEJ!

Dometic gaskyl RF60AN
h: 61 cm, b: 49 cm

485,-

Prego luftkylaggregat BL178DL

79,-

Electrolux mobilt
AC-aggregat
EXP26U538CW 2,6 KW

549,-

Prego bordsfläkt P-30

24,-

Prego golvfläkt P-40L

29,-

Parker gasspis
ugn + 2 lågor

449,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN
12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax

Rosenlew Jenkki
RJP1900R b: 50, h: 121 cm

339,-

Sibir T210 gaskyl
h: 134, b: 55 cm

1860,-

Coolxon gasspis
50 cm, 4 lågor

425,-

Beefeater 1000-LXS4

899,-

Napoleon RSE425
bakgrill och sizzle zone

Traeger Pellets-/
slowcooker 2795

999,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.axMuurikka

Napoleon kolgrill Pro22K

349,-

ÖPPET: VARD. 09–17, LÖRD. 10–14

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN
12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax

78 cm

359,-

helt rostfri med

1349,-

Utflykt
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Historia, natur och framtidstro

Vare sig det är historia, fågelliv eller en inblick i hur framtidens energiprojekt ska se ut är Nyhamn ett utmärkt utflyktsmål med den egna
båten i sommar. Åland Just Nu har pratat med två personer med en
särskild relation till hamnen.
Fortsättning på nästa sida

Gruvtornet är
en rest från när man
bröt järnmalm på ön
under 1950-talet.
Foto: Daniel
Eriksson
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Nyhamn går lätt att skymta på avstånd med så väl vindkraftverk och det gamla gruvtornet.

P

å sommaren flockas segel- och fritidsbåtar till
gästhamnen och kaféet
på Rödhamn och det är
kanske just Rödhamn
som blivit mest känt som semestermål för ivriga båtturister. Det
som dock lätt kan förglömmas
är att bara några sjömil västerut
finns Nyhamn, fullpackat med historia och en obruten horisont som
är spektakulär – men ändå nära
Mariehamn.
I dagsläget utmärker sig Lilla
Båtskär och de omkringliggande
öarna aktivitetsmässigt främst
för de stora vindkraftverken och
planerna på energilagring som är
igångsatta. För de historie- och
naturintresserade finns det dock
andra skäl än de stora energiprojekten att besöka Nyhamn. Fram
till för ungefär 20 år sedan var
Nyhamn och ön Lilla Båtskär, där
hamnen är belägen utgångspunkten för lotsarna som ledde de stora
fartygen in till och ut från Mariehamn.
– Jag började som lots ute på
Lilla Båtskär 1968 och var sedan

där i 20 år innan vi flyttade in till Mariehamn,
säger Jan-Erik Sommarström, pensionerad lots.
När han stationerades på Lilla Båtskär
hade lotsverksamheten
redan utgått därifrån i nästan 30 år. Det som gjorde Nyhamn
särdeles bra som utgångspunkt
för lotsarna var läget precis innan
Mariehamns hamninlopp, öppet
vatten åt ena hållet och mer svårnavigerade vatten åt andra.
– Det är där som farledens
entré är och det är där det börjar
bli lite trångt, förklarar Jan-Erik
Sommarström.
– När jag gjorde min första resa
som styrman ombord på ett av Viking Lines fartyg och vi åkte nära
Nyhamn sa jag till min överordnade ”det är nära till remmaren på
den här sidan” och han svarade
”ja, men om du tittar på andra
sidan är det ännu närmare”. Det
fick mig att vara tyst en vecka,
men så småningom lärde man sig.
Med en vanlig fritidsbåt finns

Det vackrast placerade dasset på Åland? Mycket möjligt att du finner det på Nyhamn.

det dock inget särskilt att
oroa sig för om man vill
ta sig ut till Nyhamn.
– Det enda man
egentligen behöver
tänka på är att vara
extra försiktig när
ejdern häckar. Annars är
det en fin fritidshamn med
spektakulär natur, säger Jan-Erik
Sommarström.

Gruva på 50-talet
När Jan-Erik Sommarström kom
ut till Nyhamn för att börja arbeta
som lots var det cirka tio år sedan
en av de mer spännande tiderna i
Nyhamns historia avslutades.
Under den senare delen av
1950-talet bröts ett 250 meter
djupt och två kilometer långt gruvschakt där det finska företag Oy
Vuoksenniska Ab bröt järnmalm
under några år. I dag är gruvschaktet vattenfyllt men på Nyhamn kan man se rester av gruvan
i sprängstenen som täcker större
delen av ön.
– Sen finns också gruvtornet
kvar, berättar Jan-Erik Sommarström.

I dagsläget finns också planer
på att ta vara på gruvans infrastruktur och föra in den i vårt tidevarv. Åländska vindkraftsaktören
Allwind samt Flexens och svenska
Hydro Pump Storage planerar att
göra om gruvan till ett batteri för
förnyelsebar energi.

Nära men ändå långt borta
Men det är inte bara gruvbolag
och lotsar som sett något särskilt
i Nyhamn. Läget och fågellivet gör
att Ålands fågelskyddsförening har
varit på fågelskådarutflykter
till platsen två år i rad.
– Det är ett väldigt bra läge. Efter
Nyhamn är det helt
öppet men fram till
att man kommer dit
är det rätt lugnt, säger
Johan Ekholm, ordförande i föreningen, som när
intervjun görs befinner sig ännu
längre söderut på Lågskär.
– Nyhamn är ett bra mellanläge, till Lågskär kan man inte åka
i alla väder, säger han.
2008 blev Lilla Båtskär och
området omkring ett naturreservat

I den lilla hamnen går det lätt att ta i land med en vanlig fritidsbåt. Hamnen ligger även skyddad i
fall vädret skulle vara dåligt.

med målet att ha en skyddad häckningsplats för den utrotningshotade
fågeln alförrädare. Enligt Johan Ekholm är det dock ovanligt att man
ser fågeln på Nyhamn.
– I och med att klimatet blivit
varmare tar de sig väldigt sällan
ända till Åland numera.
I stället är det nu mer ordinära
fåglar som går att skåda på Nyhamn, men det är läget som gör
platsen speciell.
– Det är bra natur och många
olika platser att skåda på. På hösten kan man se lite änder och
gäss, skarvar, gulärlor,
svalor, sädesärlor, bofinkar, rödhakar och
allt möjligt. På våren
är det tordmularna
och tobisgrisslor som
brukar häcka. Har man
tur kan man dessutom se
en orre.
– Om det är en mulen dag kan
man se hur de kommer upp ur sjön
och går ner i buskarna för att vila
upp sig. Uppifrån det stora huset
ser man dessutom bra åt alla håll.
Text: Otto Johansson
Foto: Alexandra Gäddnäs

Ön är liten och går lätt att ta sig runt på
under en kortare utflykt, det som i stället
lockar till Nyhamn är den obrutna horisonten, historia och fågellivet.
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Träna, träffas & trivs
på Avancia i sommar!
FÄRSK, RÖKT OCH GRAVAD FISK
Rökta räkor, skaldjur, sill och mycket mer!
sushi!
Nu även

SOMMARKORT
Köp vårt populära och förmånliga
SOMMARKORT!
2 eller 3 månaders sommarkort med pris från endast 99€,
Kortet gäller ända fram t.o.m. 31 augusti.
Är du 15 år kan du köpa till nyckelgymsbehörighet för endast 5€.
Mer info och priser på www.avancia.ax

Masso
gruppträ r av
pass äve ningsn
sommar under
en!

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

Ta även de
virtuella g l av våra
rupp
pass – nu träningsock
cykelpass så
!

Marknadens tystaste

VÄRMEPUMPAR

SOMMARUTMANING
Träna minst 30 ggr i
sommar – vinn cykel!
Träna minst 30 ggr i sommar
så är du med i utlottningen av
en snygg och praktisk Monark
cykel från vår samarbetspartner Sportia, värde 699€.

Värmer ni upp ert hus MED DIREKTEL?
SPARA PÅ ERA
VÄRMEKOSTNADER
OCH ALL HUSHÅLLSEL

med ett el-solpanelsystem
Hör av er så berättar vi mera!

Du vet väl att vi även gör

vanliga
elinstallationer.

Testa vår goda och
näringsrika träningsmat FOODBOX!
• /st 7,90€
• 5 st för 37,50€
• 10 st för 70€
Välkommen in i gemenskapen!

Ring eller mejla
för offert!

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

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax
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Vad vet du om våra åländska somm
Åland är fullt av dolda pärlor och kuriosa som inte finns med i de vanliga turistbroschyrerna. Sommaren är den perfekta tiden
att upptäcka dem men först kan du se vilka du redan känner till i vårt quiz. På nästa sida hittar du facit!

1. Vem har ritat öspelsfontänen
som invigdes 2009 i Mariehamn?

2. Vad bröt man i gruvan på
Nyhamn på 1950-talet?

Olle Törnqvist
Jonas Wilén
Johan Karlsson

Röd granit
Kalk
Järnmalm

6. Vilket ställe planerade man
att INTE befästa eller ”renovera”
för militära ändamål på Åland år
1940?

5. Vad för typer huserade på
Kökar under 1400-talet?
Franciskanerorden
Jesuitorden
Birgittinorden

3. Vilken känd tv-serie spelades
bland annat in i Eckerö vid jaktoch fiskemuseet?
Skärgårdsdoktorn
Saltkråkan
Robinson

7. Var finns ett av världens,
antagligen, minsta museum?
Sottunga
Hammarland
Vårdö

Kökar
Flygfältet
Färjsundet

Nu ärmed
det sommar!
Kom
i vårt
Stamkundsprogram!
...och då vill många slappna av

Välkommen in till Torggatan 3 eller på
vårt eApotek på www.apoteket.ax

Det lönar
a blilite
medlem
ochSkulle
samla bonus
och sig
njuta
extra.
det
genast i början av kalenderåret!

underlätta om vi hjälpte Dig med

Din anslutningsförmån
-15% på då?
di första inköp
vissa hushållssysslor

Klippbok

som stamkund (ej läkemedel eller rabaerad produkt)
En Vill
litendu
present
till Ditt
alla smultronställe,
nya stamkunder!
vistas på
men

Samla dina minnen, recept,
teckningar m.m.

Klippbok

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?

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

Samla dina minnen, recept,
m.m.
medteckningar
Ålandskortet

10,10,med Ålandskortet

Torggatan 3, tel. 16 511,
www.apoteket.ax
1–15:e varje månad:
Må–fr 8.30–19, lö 10–16,
sö & helgdag 11–16
16:e–sista varje månad:
Må–fr 8.30–17, lö & sö stängt

(ord.
12,-)
(ord. pris
pris 12,-)

Finns att köpa i
Finns att köpa
i
Ålandstidningens
reception,
Strandgatan
Ålandstidningens16.
reception,

Strandgatan 16.

Strandgatan 21
tel. 14 730

Skarpansvägen 24, tel. 19 655
www.central-apoteket.ax
e-post: central-apot@aland.net
Apotekare Johan Ek med personal

Välkomna!

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

Torggatan 9, tel/fax 13 174.

Jakt- och Fiskebutiken
VI FINNS PÅ
Äventyret Ab
Specialaffär för:

Måndag–fredag ............... 08.30–19.00
Lördag.............................. 10.00–16.00
Söndag ............................ 11.00–16.00

16:e – sista varje månad:
Måndag–fredag ............... 08.30–17.00
Lördag..................................... STÄNGT
Söndag ................................... STÄNGT

1:a – 15:e varje månad:

Våra öppettider:
PÅ SKARPANSVÄGEN 24

Central-Apoteket

• Rullar
• Spön
• Drag
• Nät
• Jerkbaits
• Knivar
• Fritidskläder

Vi är alltid ”up to date” med det senaste.

Börja ditt fiskeäventyr på Torggatan 12!

Facit

1

6

JÄRNMALM!
En bit väster om den populära fritidshamnen
Rödhamn ligger det lite ödsliga syskonskäret
Nyhamn. Med några vindmöllor, ett gruvtorn och
en obruten horisont erbjuder Nyhamn en picknickplats likt få andra ställen. Under en kort period på
1950-talet bröt man järnmalm i gruvan ute på Nyhamn – vilket har lämnat tydliga spår på skäret.
På sidorna 13-14 hittar du ett reportage med berättelser från lotsen Jan-Erik som vistades på ön i nästan 20 år – och även fågelskådaren Johans, bästa
tips på vad för fåglar man kan hålla utkik efter om
man besöker ön.

till och med 1530-talet, då det avvecklades i och med
att reformationen nådde Sverige. På platsen finns ett
litet minimuseum över dess historia och S:ta Anna
kyrka är byggd på samma grund som den tidigare
klosterkyrkan.
Den relativt nya pilgrims- och vandringsleden St
Olav Waterway går bland annat förbi Hamnö: rutten
i sin helhet börjar i Åbo och slutar i Trondheim. Varför inte testa på att avverka de åländska etapperna
i sommar? Börja med en Kökarsweekend, fortsätt
till Sottunga och bege dig sedan genom Lumparland
och Lemland med sikte på Jomala kyrka. Vidare går
färden genom Finström och Hammarland och efter
ungefär åttio kilometer når du Eckerö.

JONAS WILÉN!
Det är vår käre Jonas Wilén som ligger bakom
öspelsfontänen. Fontänen är ett minnesmärke
från när öspelen anordnades på Åland 2009 och i
fontänen hälldes vid invigningen vatten från alla deltagande öar. Fontänen består av stenar från öar som
deltog i öspelen och drygt 20.000 mosaikbitar!
Dock ska varken Olle Törnqvists eller Johan Karlssons verk förglömmas: du kan bland annat kika på
Törnqvists skulptur ”Många bollar i luften” i rondellen vid Holmbergs i Johannebo – och spana in The
Little BBQ’s Junk Art på Facebook för att se vad
Karlsson har på gång.

2

3

SALTKRÅKAN!
Den folkkära Astrid Lindgren-serien Saltkråkan spelades bland annat in i Käringsund i
Eckerö – som får agera Dödens vik. Enligt Visit Åland
har även Astrid Lindgren själv njutit av skärgården
med utgångspunkt från Eckerö.
I närheten hittar du allt från trampbåtsuthyrning
till strålande trevlig mat: Bodegan erbjuder till exempel riktigt fina solnedgångar. Själva jakt- och fiskemuseet bjuder också på spännande kulturhistorisk
fakta – och har väldigt bra aktiviteter för de yngre
besökarna. Är du sugen på lite mera äventyr finns
också möjligheten att ta en tur på hästryggen, läs
mer på Sidorna 20-21.

4

KRIMKRIGET!
Under Ålands tid som den ryska rikets västligaste utpost hann ett helt litet samhälle byggas upp under några årtionden. 1854 fick det hela
ett abrupt slut då fransmännen och engelsmännen
kom och hela Bomarsundsfästing förstördes. Kvar
finns ruiner av såväl fästning som stad – men också
några mer intakta torn och en gravgård som vittnar
på den ryska arbetsstyrkan.
Vill du läsa mera om området kring Bomarsund
och dess historia – bläddra till sidan 8-11. Ett tips
är också att kolla in appen Coastal Past för en lättillgänglig interaktiv guidning direkt i mobilen.

5

FRANCISKANERORDEN!
I Hamnö på Kökar fanns ett konvent för franciskanermunkarna under i alla fall 1400-talet

Saltvik
Geta
Lumparland

8. Var finns Ålands
största grotta?

FÄRJSUNDET!
I ett särtryck ur ”Tidskrift i Sjöväsendet”
skriver Kenneth Gustavsson om situationen efter Ålands demilitarisering 1921. Det diplomatiska förhållandet mellan Åland, Finland och Sovjetunionen var inte friktionsfritt och under 1940-talet
påbörjades befästning av Åland då Vinterkriget tagit
demilitariseringen bort från agendan.
Bland annat började man bygga kustfort på Kökar
och Enskär, förbereda Nyhamn, Hammarudda, Tellholm och Herrö för liknande byggnationer samt jobbade på fältbefästningar i Jomala, Mariehamn, Hammarland och Eckerö. Även flygplatsen började man
pyssla med – sex landningsbanor skulle det bli!
Färjsundet fick dock vara fritt från militärbaser,
kanoner och fort.

7

VÅRDÖ!
På Vårdö, utanför Vårdö Närbutik i Vargata,
hittar du ett av världens minsta museer. Inte
ens en meter brett är det. Det lilla telefonkiosksmuseet som ger en liten inblick i telefonens historia.
Vidare kan man äventyra friskt på Vårdö. En
nästan sprillans ny äventyrsbana finns i Sandösund, fräscha grönsaker kan inhandlas vid Mickelsö
handelsträdgård och det är absolut dags att besöka
Vårdö skolmuseum igen!

Krimkriget
Nordiska krigen
Napoleonkrigen

4. Under vilket krig demolerades
Bomarsund?

8

SALTVIK!
Ålands största grotta hittar vi faktiskt i norra
Saltvik, på ön Boxö. Grottan kallas Rövarkulan och öppningen är åtta meter bred, fyra meter hög
och grottan i sig sträcker sig mer än tolv meter in i
berget. Boxö ligger strax norr om Hamnsundet i Saltvik och för att ta sig dit behöver du ha egen båt eller
åka med på en guidad tur. Tidigare inhyste ön en
rysk militärbefästning: såväl kraftfulla kanoner som
en järnväg fanns.
Just nu bor det ingen på Boxö och ön är sedan
90-talet klassad som ett naturreservat. Av befästningen hittar man nu bara ruiner – i och med den
åländska demilitariseringen förstördes Boxöbatteriet.
Text: Alexandra Gäddnäs

mmarpärlor?

Quiz
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Vi förädlar den
åländska skogen!
Hållbart och närproducerat.

Impregnerat • Sågat • Hyvlat
Lister & foder • Paneler & golvvirke
Grundmålat • Pålar

Försäkring för båten och dess utrustning
Pohjolas båtförsäkringar skyddar din båt och dina
båtdelar till exempel i händelse av skadegörelse,
brandskada och skador som inträffar under transporter samt vid oväntade stölder under
vinterförvaringen.

Välkommen till din lokala
brädgård i Önningeby!
Försäljning i Önningeby,
tel. 018 - 329 555 eller wood@skogsindustrier.ax
www.skogsindustrier.ax

Läs mer på op.fi/batforsakring

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Måla
ute!
ULTRA CLASSIC 100%
POLYAKRYLATFÄRG

Halvmatt polyakrylatfärg för
målning av obehandlade, industriellt grundmålade träytor utomhus.
Nyanserbar i valfri kulör.
Ohyvlad yta 4–6 m2/lit.
Hyvlad yta 7–9 m2/lit.

PIKA TEHO

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

17,50

SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13
butiken@fargtapet.aland.ﬁ

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!

Grundades 1948
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Trädgårdsmaskiner

19

Trädgård

Färg & tapet

Arbetskläder

10.000 m bygg& fritidsglädje!
2

Marksten

Båtar, marin & fiske

Byggvaror

Verktyg & maskiner

Marin

Trädgård

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

mca.ax

1980-2020

Exklusiv HDTV till alla – billigt, enkelt & praktiskt!
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PÅ EN HÄSTRY

När du
behöver vård,
ring först:
018-538 500

för allmän sjukvårdsupplysning

018-535 313

vid coronasymptom

018-535 001

om du behöver besöka akuten

112

vid brådskande, akuta sjukdomsfall
(till exempel andnöd)

Vårdpersonal tar emot ditt samtal och
ger dig närmare instruktioner.
Du hittar mera information på www.ahs.ax.

Tel. 018-5355

I dessa tider finns
det några sommaraktivifrån
teter som behöver strykas bra
går
att-göra-listan. Något som
.
att prova på är dock ridning tillort
– Ridning är en underbar sp . Det
djur
sammans med ett så stort an är
m
ger lugn, inre harmoni och
tagaren
verkligen i nuet, säger före
Victoria Rosenqvist.
Fortsättning på sidan 24
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Socialt distanserad

YGG I SKOGEN

I Ålands hälso- och sjukvård ingår ett centralsjukhus med åtta
jourhavande specialiteter och en omfattande primärvård. Vi
arbetar kontinuerligt med utveckling, och vårt fokus är delaktighet och välmående – både för våra patienter och för våra
medarbetare.

Söker du nya
utmaningar?
Vi söker dig som är läkare eller vårdpersonal och vill jobba i en
modern organisation som ser till helheten.
Vill du bidra med din kompetens och samtidigt utveckla dina kunskaper och prova på nya utmaningar? Vi erbjuder möjlighet till såväl
fast anställning som vikariat, och hjälp med bostad till förmånlig
hyra. Det går också bra att arbetspendla till Åland.
På Åland är det nära både till och från jobbet. Här hinner du
också njuta av allt som finns att uppleva på fritiden, till exempel
natur, kultur, restauranger, friluftsliv och flera olika sportaktiviteter.

Välkommen att höra av dig så diskuterar vi dina möjligheter
hos oss!
Chefläkare
Olli-Pekka Lehtonen
tfn +358 (0)18-5355 (växel)
e-post: info@ahs.ax

Överskötare Christel Lindberg
Överskötare Leea Söderström
tfn +358 (0)18-5355 (växel)
e-post: info@ahs.ax

Tel. 018-5355
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Värmepumpar
& solceller
SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM
till
stugan eller hemmet

Vill du bo i ett smart hem?
Köp före 30.6 och
Vi fixar allt ända från planering till
betala
installation och
service.i höst!

Stöd upp
Värmepumpar
installation ingår!
SOLCELLER – komplett

!

till 40 %

(0% ränta)

IoT Automation

• Smart energilagring & optimering
• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning
• Brandlarm
• Inbrottslarm
Stugpaket off-grid 12V/300Ah ...................

Sommarkampanj solceller

Värmepumpar för kyla

1500€
Stugpaket off-grid 230V/2x110Ah ............. 3500€
Stormpaket off-grid 230V/2x300Ah ........... 5500€
LADDNINGSSTATIONER

ENERGILAGRING

• Genom styrning av
värmepump
• I Ackumulatortank
• I byggnaden
Gree Bora 35
€
• I Elbilen

1459

Samsung Maldives

Optimerad on-grid solcellspaket 400V/3,1kW
inkl. standard installation .................. från
(OBS! Möjlighet till 2170€ i bidrag)

5900€

1499€

!Värmepumpar för kyla och värme
Stöd för
akumulatortank

NYH

Gree Fairy

ET!

!

VÄRMEPUMPAR

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

!

1890€

NYHET!

Stöd upp till
50 % för BAB

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

byta från olja

Mitsubishi LN25

2250€

www.acs-energy.com

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

Vi har sänkt våra månadsavgifter!

10/10 mbit

24,90
/månad

100/10 mbit

100/100 mbit

250/250 mbit

500/500 mbit

1000/500 mbit

1000/1000 mbit

/månad

/månad

/månad

/månad

/månad

/månad

29,90

34,90

Vid beställning av abonnemang ingår alltid:
• Hemtelefoni
• WiFi-router och vid behov ﬁbermodem
• Installationsmånaden utan avgift
• Våra erfarna tekniker ser till att du är redo att börja surfa direkt
* kräver 12 månaders avtal

39,90

44,90

59,90

69,90

10/10 gbit

99,00*
/månad

Kontakta oss!

connect.ax • 0457 360 00 00 • Torggatan 12 • info@connect.ax
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Stängslingstider

Hantverk, konst, återbruk, design och kafé

TORGGATAN 15

På Torggatan 15 hittar du Mariehamns mest
annorlunda shopping där atmosfär, inspiration och kreativitet står i första rummet.
I ett av stadens äldsta trähus har vi skapat
en härlig blandning av återbruksdesign,
åländskt hantverk, konst och vintage.
Här kan du också koppla av en stund i vårt
kafé och besöka Galleriet en trappa upp.

Välkommen in till oss!
Impregnerade trästolpar från Fyrås Stjärnprofilstolpar i plast
Dimensioner från 5 cm x 150 cm
till 10 cm x 400 cm.

Höjder 60 cm, 100 cm, 115 cm och 150 cm.
Färger gul, grön och vit.

Pris från

Pris från

3,42/st

1,60/st

Miljövänligt!

I vårt sortiment av stängselnät ingår
villanät, galvaniserat nät, viltstängsel,
rävnät, hönsnät, fårnät och murarnät.
Hos oss hittar du det mesta som behövs vid
stängsling: elband, elrep, handtag,
grindar och isolatorer till konkurrenskraftiga priser.

Öppet

Tis – fre 11 - 17
Lör
11 - 15
Sön
12 - 15

(Förlängda öppettider under högsäsong,
se www.viktor.ax eller vår Facebook)

Robinia miljöstolpe

är ett alternativ till en tryckimpregnerad
stolpe. Träslaget Robinia har ett naturligt
rötskyddsmedel i sig och påverkar således
inte miljön runt omkring sig. Dimension
8/10 cm x 175 cm.
Pris från

5,90/st

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

´

Dags för altanbygge?
Trallvirke

Bosch
elverktyg,
skruvar och
övriga
tillbehör!

skruv &
infästning

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

24

Ridning

S

ommaren 2020 kommer
inte riktigt att bli som
någon hade tänkt sig,
långresor och stora äventyr får vänta tills världsläget ser
annorlunda ut. Det behöver dock
inte betyda att det inte finns nya
saker och äventyr i mindre format hemmavid att prova på.
Något det finns gott av på
Åland är stall och att ge sig ut på
en ridtur i den vackra åländska
naturen är en form av social
distansering som kan kittla äventyrsnerven hos de flesta.
– Man behöver inte kunna något för att komma och prova, det
funkar både för barn och vuxna,
nybörjare och längre hunna,

Just nu 4 / 2020

”Min verksamhet har tillkommit lite
under årens lopp. Redan i början
när jag skaffade häst kom det lite
vänner som ville prova att rida och
sedan har det utvecklats därifrån.”
kom det lite vänner som ville
prova att rida och sedan har det
utvecklats därifrån, så jag kan
inte riktigt sätta något startdatum på det, säger hon.

säger Victoria Rosenqvist som
driver Stall Rosenqvist i Storby,
Eckerö.
Själv red hon för första
gången för över 30 år sedan och
i dagsläget ser hon det mer eller
mindre som hela sitt liv.

Hoppas på besökare

– Min verksamhet har tillkommit lite under årens lopp. Redan
i början när jag skaffade häst

Coronavirusets framfart har påverkat hela samhället och det är
många företa-

gare som går mot en
osäker sommar. Stallen är inget undantag
då många av sommarens
gäster brukar vara turister.
– Vi brukar ha en hel del
turister så det känns osäkert i
dagsläget, men jag hoppas på att
ålänningar och finländare ska
komma i sommar, säger Victoria
Rosenqvist.
För någon som aldrig provat
på ridning förut säger hon att
det egentligen inte är så mycket
att tänka på inför första gången
man sätter sig på en hästrygg.
– Klädvalet kan vara bra att
tänka på dock, särskilt byxorna.
Ta inte på dig ett par tajta jeans

utan ta något som sitter lösare.
Om man har skor med lite klack
kan det vara bra men det mesta
finns att låna hos oss.

Små och stora
Som aktivitet ser Victoria Rosenqvist ridning som något som
fungerar för hela familjen. I sitt
stall har hon såväl stora hästar
som mindre islandshästar och
shetlandsponnyer.

Fortsättning på nästa

uppslag
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Stor kampanj på
20-30% Rabatt!
Hängparasoll: Ø 3m i grått,
svart, beige eller vitt

199€

NYHET!

Förbättrad vindskydd
på alla stekset

Rabatt på hela Muurikka sortimentet

Vi har varit återförsäljare
Besök vår hemsida: www.tillfallet.com
av Muurikka i 9 år
Bredvid S-Market Möckelö Tel. 12101 Öppettider: Vardagar 12-18 Lördag 11-15 Söndag stängt

garanterad

svalka i
sommar!

VI HJÄLPER
DIG HITTA RÄTT
PRODUKT!

ELSCOOTER FRÅN ELGIGANTEN!

En elscooter är perfekt för dig som vill transportera dig snabbt, enkelt och miljövänligt. De ﬂesta
modellerna är hopfällbara och kan tas med på t.ex bussen. Hitta en elscooter som passar just dig.

DENVER
6.5” elscooter

L40PFW17E

154989

L23WDF17E

• Maxhastighet: 20 km/h
• 8.8 kg, 15 km räckvidd
• Hopfällbar,
3 körlägen

229.-

43698

279.-

35,90

LOGIK
9” bordsﬂäkt
• 2 hastigheter
• Möjlighet för
rotation
samt tilt

E-FREE
S1 elscooter

• 6.5” hjul, håller 12 km
• 100 kg lastkapacitet, framljus
• 300 W motor,
4 Ah batterikapacitet

LOGIK
16” golvﬂäkt
• 3 hastigheter
• Justerbar i
höjden,
oscillerande

BEGRÄNSAD
TILLGÅNG!

19,90

SANDSTRØM
Portabel luftkonditionering

SANDSTRØM
Pelarﬂäkt

• Kapacitet: 10000 Btu/t
• För rum upp till 20 m2
• LED-display, fjärrkontroll

• Höjd: 103,3 cm
• 3 hastigheter, 3 vindlägen
• 7 timmars timer

23990

499.-

16050

DENVER
8” elscooter

E-FREE
S2 elscooter

E-FREE
S2 Pro elscooter

• 8” hjul,
håller 12 km
• 100 kg lastkapacitet,
framljus
• 300 W motor,
4 Ah batterikapacitet

• 18 km räckvidd,
max 20 km/h
• 250 W-motor
• 6,000 mAhbatteri

• 25 km räckvidd,
max 20 km/h
• 350 W motor,
7500 mAh batteri
• Smart app

154985

329.-

47740

349.-

43699

379.-

69.Vikingagränd 11, tel. 28 845 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00
Max en annonsvara per kund . Reservation för eventuella tryck- och korrekturfel.
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Glasväggar Glasfasader Glastak Fönster Dörrar Balkongräcken Inglasning

Välkommen in till vår butik
på Norrängstigen 3 i Jomala!

Tack

för att du håller

säkert
avstånd

Drog det kallt i vinter?

och minskar smittorisken
av covid-19

Vi har även fönster och dörrar i
dom ﬂesta utförandena! Kom in så
hittar vi en modell som passar dig!

Inglasningar från HALLE

Glasa in terrassen och kom undan
nordanvinden eller varför inte sätta upp
ett ClickitUp räcke som skyddar dig
utan att förstöra utsikten!

3x4 växthus på lager

Både med sadeltak och välvt tak. Eller varför
inte ett mini maxi som du lätt ställer på
terassen och kan odla i!

Kontakta ÅHS även vid milda symptom,
telefon +358-18-535 313

Norrängsstigen 3, Jomala, Sviby • Tel. +358 40 1649 100
info@tradeit.ax • www.tradeit.ax

Bekvämt
på stugan!

ORAS
köksblandare
med varmvattenberedare

329,689,4 KW dieselvärmare

PUROLETT
förbränningstoalett
från

1.999,26,90
Trädgårdsslang, 25 m

Rör det rör
rör det Bomansons

BOMANSON & CO

Auktoriserad
VVS-installatör

Vikingagränd 5,
+358 (0)18 23400
info@bomansons.ax
www.bomansons.ax

Ridning
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När du ändå är i Eckerö …

Fortsättning från sidan 24

Eckerö är en av de mest
aktivitetsfyllda åländska
kommunerna, så varför inte
kombinera en ridtur med någon av följande aktiviteter?

Degersands
simstrand

– Vi brukar även ha skogsturer för hela
familjen. Barnen brukar behöva vara ungefär fyra, fem år för att få prova rida på egen
häst.
Hur länge man är ute och rider brukar
variera beroende på erfarenhet och just om
barn är med på ridturen.
– Vår standardtur är 45 minuter men
vissa vill rida längre, upp till tre timmar.
Det alternativet skulle jag dock inte rekommendera om man har barn med sig, säger
Victoria Rosenqvist.
På stallet sysslar Victoria Rosenqvist
med både lektionsverksamhet inomhus och
turverksamhet ute i skog och mark. Hon
säger att intresset från ålänningar är stort
för att just ta sig ut i skogen och rida.
– Ridning är en underbar sport tillsammans med ett så stort djur. Det ger lugn,
inre harmoni och man är verkligen i nuet.
Text: Otto Johansson

2014 utsedd till Europas nästbästa oupptäckta simstrand av
brittiska Metro. En pärla som tar
sin lilla tid att ta sig ut till men
alltid är värt det.

Hyra trampbåt
i Käringsund
Är en riktigt båt ett steg för
långt för dig? Prova då på att ta
en tur i de innersta skären med
en trampbåt och känn igen dig
vid båtbodarna där filmerna om
Saltkråkan spelades in.

Unna dig
en hemester
Eckerö är fyllt med såväl hotell
som vandrarhem, varför inte
passa på att stödja en lokal företagare och få dig en natt borta
hemifrån på köpet?

Handla lokalt!
Överraska en vän – välj bland över 100 åländska företag.

M in vän
å ska du oc h
D
!
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ar
I somm

jag ha roligt!

ä n ds k t
Ål

företag

Vill du ansluta ditt företag till presentkort.ax?
Det kostar ingenting att ansluta ditt företag till presentkort.ax. Gå in på
presentkort.ax/kontakta-oss, ladda ner anslutningsavtalet och följ instruktionerna.
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Det blir ingen midsommar utan sill. Så är det bara.
Det finns tre sillar som absolut inte får glömmas bort: matjessill med gräddfil, klassisk, klar inlagd sill och
inte minst senapssill. De två första är så självklara att inget nytt recept behövs.
Krämiga sillar är också väldigt gott och jag gillar att variera dessa inläggningar från år till år, men
favoriten som hänger med nästan varje år är skärgårdssill.
När sillen är slut äter man resten av såsen med sked. Speciellt såsen från skärgårdssillen.
Man kan ju alltid lägga till en nypotatis om man nu måste.
Alla recept är baserade på en förpackning 5-minutersill på 420 gram
och det är bara att röra ihop ingredienserna om det inte
står något annat. Låt sillen mogna två
dagar innan midsommarafton.
Text, recept och foto: Staffan Lund

Västerbottensill

1 dl majonnäs
1 dl matyogurt
Cirka 1-2 dl finriven
västerbottenost
en pressad vitlöksklyfta
1 msk dijonsenap
cayennepeppar
salt
peppar

Gravad strömming med
ört- och citronsås
Ingredienser
500 gram strömmingsfiléer
Lag
1 dl ättika (12%)
3,5 dl vatten
0,5 dl socker
3 s vitlöksklyftor
salt
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Sås
2 dl creme fraiche
1 dl turkisk yogurt
2 dl färska örter
1 vitlöksklyfta
1 st citron

1 nypa socker
salt
vitpeppar
Blanda lagen och koka
upp. Ställ åt sidan för att
svalna.
Dra skinnet av strömmingen och lägg filéerna i lagen.
Låt stå i kylskåp i ett dygn.
Blanda alla ingredienser
till såsen och smaka av med
socker, salt och peppar.
Låt strömmingen rinna
av väl i ett durkslag innan
du blandar ner dem i såsen.
Garnerna med ringlar av citronskal.

Vegansk sill
En stor aubergine

Senapssill
Skärgårdssill
1 dl majonnäs
1,5 dl gräddfil
1 dl finklippt gräslök
0,5 dl hackad dill
1 burk röd rom av valfri sort
1 msk färskpressad citronjuice
salt
peppar

2 msk senap
1 msk fransk senap
1 msk grov fransk senap
1 msk strösocker
1 dl neutral olja
1 dl creme fraiche
2 msk vatten
vitpeppar och salt
0,5 dl hackad dill

Låt sillen rinna av en
stund och skär eventuella
filéer i bitar.
Vispa ihop all senap med
sockret i en bunke eller
skål. Häll i oljan i en jämn
stråle under vispning. Rör
ner creme fraiche, vatten,
dill och vitpeppar.

Lag
1 liter vatten
0,5 dl ättiksprit (12 %)
0,5 dl socker
5 kryddpepparkorn
2 lagerblad
2 kryddnejlikor
Blanda ingredienserna till lagen och koka upp. Ställ åt sidan
för att svalna.
Skär auberginen i skivor.

Salta ordentligt och låt dra i
några minuter så att vätskan
drar ur.
Skölj och skär bitarna i små
sillbitar.
Koka i vatten i någon minut
så att de precis blir mjuka men
spänstiga. Häll av vattnet och
låt svalna.
Blanda auberginen i en glasburk och häll över lagen. Låt
stå i kylskåp i sex timmar. Nu
är ”sillen” färdig att läggas in på
samma sätt som 5-minutersill.
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MATLUST
Hönö Skärgårdskaka

Finns i din butik.

Välkommen till en högklassig restaurang
med vacker utsikt mot Pommern!
Vår mysiga och soliga terrass
öppnar måndagen den 22 juni.
Restaurangen öppen från kl. 17, stängt mån-tis kvällar.
Terrassen öppen kl. 11–17, köket stänger kl. 16.30.
Boka bord på tel. 19 931 eller besök oss på www.nautical.ax

Hamngatan 2
tel. (0)18 19 931
www.nautical.ax

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

nu ännu
bättre pris

Bes

sommaröppettider
S-market Godby 1.6–30.8
mån–fre 7–21, lör 9–21,
sön 10–21
S-market Jomala 15.6–2.8
mån–fre 7–24, lör 7–24,
sön 10–24
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AGA gasolflaskor nu hos oss
T.ex. påfyllning av
stålflaska 11 kg

Ska du på vandring, till stugan eller bara njuta av en
fin dag på sjön beställ då picknicklådan hos oss!
Den innehåller ostar, kex, rökta räkor med dippsås,
rökt lax, potatissallad och tartarsås,
samt en liten dessert.
Beställ senast dagen före du önskar din låda.

24

95

Delikatesser i en fin trälåda

Pris 40€

(Ifall du vill returnera lådan
är värdet på lådan 17€)
Lådan är beräknad till 2 personer.
Godby

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19.

Jomala

Mån–fre 7–22, lör 7–22, sön 10–22.

Tel. 12008
fiskkojan.maxinge@chipsters.fi
VÄLKOMMEN!
Gilla Fiskkojan på Facebook!

30

Just nu 4 / 2020

.

Fasadmålning
även tak

Hur ser din fasad ut?

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer

Ser din fasad smutsig och föråldrad ut?
Kanske har färgen börjat flagna?
Förläng livslängden på din fasad med målning.

Gratis besiktning och offert
av professionella målare.

Telefonen är öppen:
må, on kl. 16–20 • ti, to, fr kl. 9–13

Alla jobb med garanti!

09 2525 0112

CB
Konstruktion

(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo

Ring för offert: 0457 313 5157

FORD HYBRID

FORD GARANTI
år eller
100 000 km

pris

HELT NYA PUMA LÄTTHYBRID

HELT NYA KUGA LADDHYBRID

Helt nya Ford Puma SUV-crossover är imponerande och är full av smart teknologi.
Pumas specialitet är 456 liters bagageutrymme: den innovativa Ford MegaBoxen
rymmer t.o.m. två golfbags. Avancerade EcoBoost-mildhybridmotorn (mHEV) är
bränslesnål och behöver inte anslutas till en extern strömkälla eftersom
batteripaketet som driver 48 V elmotorn laddas under körningen.

Helt nya Ford Kugas vackra design kombineras nu med rymligare, mera flexibla
och bekvämare innerutrymmen.
Med valbara elfordonslägen kan du bestämma om du ska köra på ström från
elmotorn, bensinmotorn eller en kombination av båda. När du använder läget
“EV Now” kan fordonet köras upp till 56 km på enbart elkraft.

Junispecial: 1.000 € rabatt!

Junispecial: 1.000 € rabatt!

Nya Ford Puma EcoBoost Hybrid
Pris från 22.708
ford.fi

€ (23.708 €)

Nya Ford Kuga Launch Edition
Pris från
ford.fi

Välkommen till Motorcompany och provkör!
Västra utfarten, tel. *5252, Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311
Bilförsäljning: vard. 9–17. www.motorcompany.ax

39.539 € (40.539 €)
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Föglö

SIMHALL,
IDROTTSHALL
och GYM
(motionsbassängen öppen)

- Äkta skärgård bara 30 minuter från
fasta Åland

Öppet vardagar 14.00–20.00

I centralorten Degerby finns

(kassan stänger 19.00).

turistinformation, restauranger, caféer, minigolf,

Följ oss gärna på Facebook eller gå in på vår
hemsida www.idrottscenter.com – där hittar du
den senaste informationen från oss. Hoppas vi ses!

matbutik, museum, cykeluthyrning, simstrand
och mycket mer, på gångavstånd från färjan.
Ta er vidare på cykel eller med bil och
upptäck allt i vår vackra kommun! Läs om logi,

Bärvägen 5, 22410 Godby. Tel. 018-41 555, info@idrottscenter.com

servärdheter och sommarens evenemang på vår
hemsida. Varmt välkomna till Föglö!

Vi är långt borta
men ändå nära!

ÅLAND
I SIKTE

Ta skärgårdsvägen
till fastlandet och
övernatta bekvämt
på Hotell Gullvivan.

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

SKÄRGÅRDSHOTELL

Gullvivan
BRÄNDÖ * ÅLAND

DAGENS LUNCH
t.o.m. 30.6
mån–fre 11–14

A LÁ CARTE

Ring för mer info.

www.foglo.ax

Hotell och Restaurang Gullvivan
Tel/Puh +358-(0)18-56 350, +358 (0) 40 537 1777
gullvivan@aland.net
www.hotellgullvivan.com

Upptäck
skärgården i nr

www.saltvik.ax

Saltviks kommun
Geta kommun

www.geta.ax
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Byteshandel.

Få en extra kreditering på 100 euro när du
byter in en Mac-dator. Mera information i vår butik.
norm.1229€

1179

norm.1249€

Apple MacBook
Air 2020

1199

Apple MacBook
Pro 13” (2019)

13,3-tums Retina-skärm
Intel Core i3 1.1 GHz
8 GB RAM, 256 GB SSD

Intel Core i5 1.4 GHz
8 GB RAM, 128 GB SSD
2x Thunderbolt 3-portar

BESTÄLL PÅ NÄTET
och hämta i butiken kostnadsfritt.

ÖVER 100 000
Produkter på nätet

KUNDRETUR

Spara på
skärmar

Curved, platt, gaming och stora
norm.519€

499

Skärmar

AOC 34” CU34G2X/BK
UWQHD, 144 Hz, Curved

1x DP, 2x HDMI, 4x USB
AMD FreeSync

SAMMA PRIS

Kostnadsfritt

På nätet & i butiken

norm.159€

norm.329€

129
Skärmar

Skärmar

Acer 24” CB241H

AOC 27” CQ27G2U/BK

Full HD

2K, 144 Hz, Curved

1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA

349

Skärmar

Lenovo 31.5” G32qc-10
2K, 144 Hz, Curved

1x DP, 1x HDMI

1x DP, 2x HDMI

AMD FreeSync

norm.259€

239

Skärmar

LG 29” 29WL500-B
UltraWide Full HD, IPS

sRGB 99% Color Gamut

AMD FreeSync

UPPLEV ELEKTRONIKENS
VÄRLD

299

HDMI x2

HITTA OSS

Torggatan 12
22100 Mariehamn

ÖPPETTIDER

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

WEBBUTIK

www.multitronic.fi
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Till detta nummer har vi valt att höra av
oss till sex Ålandsprofiler för att få höra
deras skärgårdsbetonade hemestertips
inför denna annorlunda sommar.

fredag 5
SPORT Trollingträff Åland 2020 Väl-

komstmiddag och skepparmöte vid
Käringsund Resort & Conference
i Eckerö följt av tre dagar fiske. Se
www.trollingtraff.ax för mer info.

KONST Konstutställningen Kustresa

med Ria Roes Schwartz visas i
stadsbiblioteket Utställningen pågår
1-26 juni.

DIGITALT EVENEMANG / MUSIK

Nipalive.ax konsert: SURIV - bakvänd
känslokonsert En konsert som sätter
ljud på känslorna i en uppochnervänd värld. En långsam fri musikalisk
tolkning av några åländska musiker
i Stockholm på nipalive.ax. Kl. 1919.55.
DIGITALT EVENEMANG / MAT Digitalt:

Fredagsbalkongen Träffa spännande
gäster på Alandlive.ax eller Ålcom
IP TV kanal 36. Se Alandlive.ax för
aktuellt program. Kl. 20

lördag 6
SPORT Trollingträff Åland 2020
Välkomstmiddag och skepparmöte
vid Käringsund Resort & Conference
i Eckerö följt av tre dagar fiske. Se
www.trollingtraff.ax för mer info.

söndag 7
MARKNAD / LOPPIS Trädgårdsloppis
på Thuregården i Möckelö. Plantor
och dekorationer till trädgården. Kl.
12-15
SPORT Pröva på golf vid Ålands

golfklubb
Testa golf på rangen. Kl. 13-15

måndag 8
SPORT Ute Zumba® vid Tullarns äng i
Mariehamn Kl. 19.

tisdag 9
KULTUR Ålands självstyrelsedag
Ålands självstyrelse firas på Åland
den 9 juni.

Kerstin Ramström, verksamhetsledare
Mariehamns pensionärförening
– Vi bor ju för
det första i
ett semesterparadis. Mitt
största tips är
helt enkelt att
försöka vara ute
så mycket som möjligt.
Man kan cykla, hyra en stuga eller gå på
museum samt bibliotek och parker. Om
man tycker att man vill komma ut på
sjön men inte har en egen båt kan man ta
skärgårdsfärjan och äta på någon av restaurangerna ute på Föglö eller Sottunga.
Sen vill jag tipsa om att låna ljudböcker på
biblioteket, antingen när man är ute i naturen eller när man bara sitter hemma om
kvällarna eller vid dåligt väder.
Tove Fagerström, verksamhetsledare
Ålands natur & miljö
– Sommaren är den
finaste tiden på
Åland så det
finns ingen
anledning att
åka härifrån.
Mitt bästa tips är
skärgården. Har
man tillgång till båt
finns det många fina ställen att uppleva. Det går också bra att hyra
stuga eller tälta i någon av skärgårdskommunerna. Ta med cykeln på färjan så
blir det ett riktigt äventyr. Vill du göra en
utflykt bara över dagen passar det väl bra
att bekanta sig med Ålands senaste naturskyddsområde Stornäset. Där kan man
hitta sin alldeles egna klippa mot Lumparn. Packa picknickkorgen och ta med en
bra bok!

Anders Wiklund, vd Optinova
– Tag cykeln med på
skärgårdsfärja och
åk ut till Kökar.
Njut av en fantastisk överfart
i fin miljö, och
checka in på
Brudhäll med
Sandhamnskänsla.
På morgonen besöker du
bageriet, butiken, fixar picknick och raggar
upp en lokalbo, med Natalie på Brudhälls
hjälp, för sälsafari just utanför Källskär.
När skymnigen faller cyklar du runt på Kökar och får garanterat se en naturlig safari
längs med vägarna i form av rådjur, harar, älgar, räv, ugglor och mårdhund med
pengarna tillbaka-garanti. Avsluta med en
Stallhagen på utsiktsplatsen över Karlby
och se ut över gästhamnens kvällsmyller.
Vilken upplevelse på hemmaplan på ett
hållbart sätt!
Fanny Thalén,
kulturproducent
Mariehamns
stad
– Jag gillar att
vara hemma på
sommaren, så för
mig är att hemestra
på Åland ingen uppoffring. Äntligen är det inne att
häcka på sommarstugan och göra ingenting. Jag är extremt redo! För en lyckad hemester är det viktigt att se till att man kommer bort från vardagslunken fastän man
är hemma. Mitt bästa tips för att göra det
är att göra saker man normalt sett inte gör:
äta nya maträtter, besöka platser man inte
varit på och prata med främlingar. Ge dina
hemesterplaner lika mycket energi som om
du skulle planera en vanlig utlandsresa så
kommer du att ha en fantastisk sommar
på ön.

Evenemang
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Staffan Lindström, artist under namnet
Bromander
– För några år sedan
befann jag mig
i aktern på en
sjunkande kajak
i Lumparn. Jag
och en vän hade
bestämt oss för att
paddla från Vårdö till
Sund och övernatta någonstans på vägen. Tyvärr hade vi kollrat bort
kapellen till farkosten så nu satt vi mer
eller mindre i vattnet och vevade medan
vågorna skummade runt om oss. Det var
på det välkända håret som vi lyckades nå
strandbrynet av ön Fjärdskär och genomblöta ta oss iland. Vattnet var, precis som
sommaren, emellertid osedvanligt varmt,
så på oss gick det ingen nöd. Efter att ha
tittat öns brittiska gravlämningar slog vi
upp vårt tält och knäckte några Stallhagen. Dagen efter paddlade vi vidare mot
Sund. Den åländska skärgården är vacker
och att långsamt att se den från en kajak
är en upplevelse jag varmt kan rekommendera.
Michael Björklund, kock och
vinnare av Robinson 2020
– Utnyttja
skärgården! Ta
vara på paradisen ute i vår lilla
skärgård. Jag själv
kommer att röra mig dit om
det blir långvarigt med att vi inte får öppna
restaurangerna. Det är få som bor på fasta
ön som faktiskt har åkt så mycket mellan
de här öarna. Dessutom tycker jag att man
kan passa på att lämna bilen hemma och
ta cykeln, då får man röra på sig och få lite
energi och träning medan man rör sig runt
i skärgården. När det kommer till boende så
kan man antingen ta med sig ett tält eller
checka in på någon av alla fina anläggningar som finns i skärgården. Har man tillgång
till en båt tycker jag dessutom att man kan
ta en båtsemester runt hela Åland!
Text: Otto Johansson

KONST / KULTUR

Fri entré i Ålands kulturhistoriska
museum och Ålands konstmuseum Kl.
10-17.
KULTUR

Utställningen “Djuriskt ur samlingarna” öppnar vid Ålands kulturhistoriska museum Sommarutställning
med djuriska föremål ur samlingarna
visas 9.6-13.9. Fri entré hela dagen.
Kl. 10-17.
KONST / KULTUR Sommarens utställn-

ingar i Önningebymuseet öppnar Två
specialutställningar vid sidan av den
permanenta utställningen: I lund och
i trädgård (verk av Önningebykolonisterna) samt Akvareller av Önningebykolonisterna. Kl. 11-15.
DIGITALT EVENEMANG / MUSIK

Nipalive.ax: Konsert med Högtryck i
100 minuter på självstyrelsedagen på
Nipalive.ax kl. 20-22.

onsdag 10
FÖRELÄSNING

Digitalt lunchseminarium: Åland som
exempel - var när hur vem varför?
Zoom-möte med Susann Simolin
om Ålandsexemplet, se länk på
Peace.ax. Kl. 11.30-12.30

torsdag 11

av Juha Pykäläinen öppnar i Galleri
Juha P. Kl. 10-14.

KULTUR Utställningen “Hildas doft – en

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /

utställning om tingens själ” öppnar i
Ålands sjöfartsmuseum Ett urval föremål ur museets samlingar som alla
bär på en unik berättelse. Kl. 10-17.

MARKNAD / LOPPIS Kvällsloppis på tor-

get i Mariehamn Torsdagar kl. 17-21.

fredag 12
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD / UTFLYKT

After work walk i Dalkarby / Borgberget
/ Jettböle Start vid slutet av Dalvägen
(sväng vid HåWe bil) över Borgberget
till Jettböle. Ta med matigare fika.
Anmäl gärna ditt deltagande till evenemanget på Facebook. Kl. 17-20.
DIGITALT EVENEMANG / MAT Digitalt:

Fredagsbalkongen Träffa spännande
gäster på Alandlive.ax eller Ålcom
IP TV kanal 36. Se Alandlive.ax för
aktuellt program. Kl. 20

lördag 13
KONST Utställningen Motiv från Åland

UTFLYKT Utelivskurs i Eckerö Lär
dig nödvändiga kunskaper för en
övernattning i naturen. Mer info på
Alandexpeditions.ax

barken Herzogin Cecilie och Pellas
från 1930-talet visas 15.6-31.8 i
Vindsgalleriet. Även gårdsmuseum
från bondesgelationens tid och kaffestuga. Kl. 11-16
SPORT Ute Zumba® vid Tullarns äng i

Mariehamn Kl. 19.

BARN / UNGA / MUSIK

Barn: Låt oss sjunga och leka tillsammans, Västra hamnen i Mariehamn Platsbegränsning, boka via
Canary Songs FB-sida.

söndag 14
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD / UTFLYKT Ute-

livskurs i Eckerö Lär dig nödvändiga kunskaper för en övernattning
i naturen. Mer info på Alandexpeditions.ax

måndag 15
KONST / KULTUR Fotoutställningen

“Herzogin Cecilie, Sven & Pamela
- en historia om kärlek” öppnar i
Skeppargården Pellas Fotografier
av Pamela Eriksson från fyrmast-

tisdag 16
KONST / KULTUR Konsthantverksutställningen FESTIVAL i Eckerö postoch tullhus öppnar Konsthantverk
i många olika tekniker av hantverkare från Åland och Norden den
16 juni-27 september dagligen kl.
10-18.
KULTUR Konsthantverksutställnin-

gen TRÄHANTVERK öppnar i Eckerö
post- och tullhus Utställningen
pågår 16.6-27.9 och presenterar
trähantverk i många olika tekniker.
Kl. 10-18.

KULTUR / TEATER

Teater: Kejsarn av Portugallien i
Skeppargården Pellas ladugård
Nicklas Lantz spelar Jan i Skrolycka
i en monolog baserad på Selma
Lagerlöfs roman. Kl. 19.

onsdag 17
KULTUR / TEATER Teater: Kejsarn av

Portugallien i Skeppargården Pellas
ladugård Nicklas Lantz spelar Jan i
Skrolycka i en monolog baserad på
Selma Lagerlöfs roman. Kl. 19.

torsdag 18
MARKNAD / LOPPIS Kvällsloppis på

torget i Mariehamn Torsdagar kl.
17-21.

KULTUR / TEATER Teater: Kejsarn av

Portugallien i Skeppargården Pellas
ladugård Nicklas Lantz spelar Jan i
Skrolycka i en monolog baserad på
Selma Lagerlöfs roman. Kl. 19.

ÖVRIGT Bilbingo på Ålandstravet

Varannan tisdag under juni-augusti.
Kl. 18.15-21.

Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag
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lördag 20
MUSIK Midsommarkonsert i Sottunga

kyrka
Rabarber Sångensemble. Kl. 1213.

måndag 22
KROG / NÖJE / MAT Restaurangda-

garna 2020
Restaurangerna erbjuder
specialmenyer till förmånligt pris.
Mer info på Facebook.com/
Restaurangdagarna
SPORT Ute Zumba® vid Tullarns äng i

Mariehamn Kl. 19.

KULTUR / TEATER

Teater: Kejsarn av Portugallien i
Skeppargården Pellas ladugård
Nicklas Lantz spelar Jan i Skrolycka i en monolog baserad på
Selma Lagerlöfs roman. Kl. 19.

tisdag 23
KROG / NÖJE / MAT Restaurangda-

garna 2020
Restaurangerna erbjuder
specialmenyer till förmånligt pris.
Mer info på Facebook.com/
Restaurangdagarna
KULTUR / TEATER Teater Gården i
Mariehamn: ”Fastighetsskötaren”
Harold Pinters pjäs ”Fastighetsskötaren” på Gustaf Erikson-villans
gård i Mariehamn. Se Teater Gården på Facebook för bokning och
föreställningar.

Den 27-28 juni arrangeras
Käringsundsloppet – ett
kombinerat motions- och
tävlingslopp på cykel.

KULTUR / TEATER

Teater: Kejsarn av Portugallien i
Skeppargården Pellas ladugård
Nicklas Lantz spelar Jan i Skrolycka i en monolog baserad på
Selma Lagerlöfs roman. Kl. 19.

onsdag 24
KROG / NÖJE / MAT

Restaurangdagarna 2020 Restaurangerna erbjuder specialmenyer till
förmånligt pris. Mer info på Facebook.com/Restaurangdagarna
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /

UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär i

Hammarland Båtturer till Sälskärs
fyrplats med guidning. Ta med
egen kaffekorg. Avgångar kl. 17
Skarpnåtö brygga i Hammarland,
kl. 17.20 Hällö brygga i Geta. Se
evenemang.ax för bokning och mer
info.
KULTUR / TEATER Teater: Kejsarn av
Portugallien i Skeppargården Pellas
ladugård Nicklas Lantz spelar Jan i
Skrolycka i en monolog baserad på
Selma Lagerlöfs roman. Kl. 19.

fredag 26

måndag 29

KROG / NÖJE / MAT Restaurangda-

SPORT Ute Zumba® vid Tullarns äng i

garna 2020Restaurangerna erbjuder
specialmenyer till förmånligt pris.
Mer info på Facebook.com/Restaurangdagarna
KULTUR / TEATER Teater Gården i Ma-

riehamn: ”Fastighetsskötaren” Harold
Pinters pjäs ”Fastighetsskötaren” på
Gustaf Erikson-villans gård i Mariehamn. Se Teater Gården på Facebook för bokning och föreställningar.
DIGITALT EVENEMANG / MAT Digitalt:

Fredagsbalkongen Träffa spännande
gäster på Alandlive.ax eller Ålcom
IP TV kanal 36. Se Alandlive.ax för
aktuellt program. Kl. 20

lördag 27
SPORT

KROG / NÖJE / MAT Restaurangda-

Käringsundsloppet 2020 Kombinerat
motions- och tävlingslopp på cykel.
Drygt 170 km tävling eller 11, 33
eller 110 km motion på vanlig eller
elcykel – du väljer själv! Se www.
karingsundsloppet.ax

garna 2020
Restaurangerna erbjuder
specialmenyer till förmånligt pris.
Mer info på Facebook.com/
Restaurangdagarna

KROG / NÖJE / MAT Restaurangdagarna
2020 Restaurangerna erbjuder
specialmenyer till förmånligt pris.
Mer info på Facebook.com/Restaurangdagarna

MARKNAD / LOPPIS Kvällsloppis på
torget i Mariehamn Torsdagar kl.
17-21.

söndag 28

torsdag 25

KULTUR / TEATER Teater Gården i

Mariehamn: ”Fastighetsskötaren”
Harold Pinters pjäs ”Fastighetsskötaren” på Gustaf Erikson-villans
gård i Mariehamn. Se Teater Gården
på Facebook för bokning och föreställningar.

SPORT Käringsundsloppet 2020

Kombinerat motions- och tävlingslopp på cykel. Drygt 170 km tävling
eller 11, 33 eller 110 km motion på
vanlig eller elcykel – du väljer själv!
Se www.karingsundsloppet.ax

Mariehamn Kl. 19.

tisdag 30
KULTUR / TEATER Teater Gården i

Mariehamn: ”Fastighetsskötaren”
Harold Pinters pjäs
”Fastighetsskötaren” på Gustaf
Erikson-villans gård i Mariehamn.
Se Teater Gården på Facebook för
bokning och föreställningar.

museum Utställningen pågår 2 juli-18
oktober.
MARKNAD / LOPPIS

Kvällsloppis på torget i Mariehamn
Torsdagar kl. 17-21.
MARKNAD / LOPPIS Bakluckeloppis vid

Önningebymuseet Kl 18-20.

söndag 5
KULTUR / TEATER Teater Gården i

Varannan tisdag under juni-augusti.
Kl. 18.15-21.

Mariehamn: ”Fastighetsskötaren”
Harold Pinters pjäs ”Fastighetsskötaren” på Gustaf Erikson-villans gård
i Mariehamn. Se Teater Gården på
Facebook för bokning och föreställningar.

JULI

måndag 6

ÖVRIGT Bilbingo på Ålandstravet

onsdag 1

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär i

Hammarland Båtturer till Sälskärs
fyrplats med guidning. Ta med
egen kaffekorg. Avgångar kl. 17
Skarpnåtö brygga i Hammarland,
kl. 17.20 Hällö brygga i Geta. Se
evenemang.ax för bokning och mer
info.
KULTUR / TEATER Teater Gården i

Mariehamn: ”Fastighetsskötaren”
Harold Pinters pjäs ”Fastighetsskötaren” på Gustaf Erikson-villans
gård i Mariehamn. Se Teater Gården på Facebook för bokning och
föreställningar.

torsdag 2
KONST / KULTUR

Utställningen Ernst Billgren och
Jonas Wilén öppnar i Ålands konst-

MARKNAD / LOPPIS Bakluckeloppis vid

Önningebymuseet Kl 18-20.

KULTUR / TEATER Teater Gården i Ma-

riehamn: ”Fastighetsskötaren” Harold
Pinters pjäs ”Fastighetsskötaren” på
Gustaf Erikson-villans gård i Mariehamn. Se Teater Gården på Facebook för bokning och föreställningar.
SPORT Ute Zumba® vid Tullarns äng i

Mariehamn Kl. 19.

TEATER Sommarteater: MADE IN FÖGLÖ

- en liten varieté i en stor skärgård!
Dagligen utomhus på Brandkårshusets gård i Degerby den 6-10 juli kl.
19.30.

tisdag 7
TEATER Sommarteater: MADE IN

FÖGLÖ - en liten varieté i en stor
skärgård! Dagligen utomhus på
Brandkårshusets gård i Degerby
den 6-10 juli kl. 19.30.

onsdag 8

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär

i Hammarland Båtturer till Sälskärs fyrplats med guidning. Ta
med egen kaffekorg. Avgångar
kl. 17 Skarpnåtö brygga i Hammarland, kl. 17.20 Hällö brygga
i Geta. Se evenemang.ax för
bokning och mer info.

TEATER

Sommarteater: MADE IN FÖGLÖ
- en liten varieté i en stor
skärgård! Dagligen utomhus på
Brandkårshusets gård i Degerby
den 6-10 juli kl. 19.30.

torsdag 9
MARKNAD / LOPPIS Kvällsloppis
på torget i Mariehamn Torsdagar
kl. 17-21.
KULTUR / TEATER Teater Gården
i Mariehamn: ”Fastighetsskötaren” Harold Pinters pjäs
”Fastighetsskötaren” på Gustaf
Erikson-villans gård i Mariehamn. Se Teater Gården på
Facebook för bokning och
föreställningar.
TEATER Sommarteater: MADE IN

FÖGLÖ - en liten varieté i en stor
skärgård! Dagligen utomhus på
Brandkårshusets gård i Degerby
den 6-10 juli kl. 19.30.

fredag 10
TEATER Sommarteater: MADE IN

FÖGLÖ - en liten varieté i en stor
skärgård! Dagligen utomhus på
Brandkårshusets gård i Degerby
den 6-10 juli kl. 19.30.
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✁

Reparation av stenskott

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

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

KROSSGRUS

Däckservice

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

• Snabb och säker service
av våra erfarna montörer
• Vi tar emot dina gamla däck,
fälgar och vikter för återvinning

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

Välkommen till
Ålands mest
kompletta bilverkstad!

Gilla oss på
Facebook

– gör det grundligt!

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

NYA OPEL CORSA
Den framtida stadsbilen som kombinerar körglädje i vardagen med
spännande teknik från större bilar.
Nu tillgänglig som bensin, diesel och 100 % elektrisk.

Bästa bilköpet 2020
enligt AUTOBEST

Försäljning av BETONGLEGO
till t.ex. stödmurar

✁

Vi håller din bil rullande!

OPEL ASTRA SPORTSTOURER

Familjekombin med soﬁstikerad design och innovativ teknik
samt smarta säkerhetssystem.
från

22 515 €

inkl. bilskatt 2 115 €

Opel Corsa bensin

15 390 €
inkl bilskatt 1 438€

Opel Corsa-e Elektrisk

33 715 €
inkl bilskatt 855€

OPEL COMBO
från

23 950 €

•
•
•
•

Maximal lastvolym på 4,4 m3
Maximal lastlängd på 3 440 mm
Maximal nyttolast på upp till 800 kg för tunga transporter
Plats för upp till två europallar i lastutrymmet

OPEL VIVARO

från

28 240 € inkl. bilskatt 1.565 €

Opel Vivaro är en transportbil, en skåpbil och det perfekta kontoret på hjul.

inkl. bilskatt 3.454 €

KOM IHÅG ATT BOKA AC-SERVICE OCH HJULINSTÄLLNING INFÖR SOMMAREN, RING VÅR VERKSTAD, TEL. *19 800
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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Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts

AVLOPPSEXPERTEN
Avloppsstopp är nu ett minne blott!
Du med 3-kammarbrunn – ring
och boka årlig tömning så har du
en sak mindre att hålla reda på!
Fma Holger Karlsson har bytt namn
till Avloppsexperten Åland
Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

Verkstad och reservdelar
Det är vi som hjälper dig. Välkommen!

Vi är Jussis Motor

med erfarenheten som krävs!

FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Nya fyrhjulingar, begagnade fyrhjulingar, nya mopeder,
begagnade mopeder, begagnade motorcyklar

BESTÄLL MED SNABB LEVERANS
Nya motorcyklar och vattenskotrar

KOMMER DENNA VECKA!
Elfordon i olika former och utföranden

Vi kan även skicka hem paket om du är i karantän.
FRAKTFRITT på order över 50€

Stöd din lokala handlare!
Öppet vardagar 9.00-18.00

Jussi Grandells Motor Kb
Snickerivägen 4, 22100 Mariehamn
+358 18 16 432, direkt
Mail: jussis@aland.net

FASTIGHETS-

SERVICE
Våra tjänster:

STEFAN
Verkmästare, reservdelar

FREDRIK
Verkmästare, reservdelar

SIMON
Mekaniker

• Reservdelar
• Generatorer
• Startmotorer
• Värmare

• Robotar
• Reservdelar

• Marinmotorer
• Växelhus och drev
• Vattenskoter
• Motorsågar

Specialiserad verkstad för:

Vi servar givetvis alla märken!
MARKUS
Mekaniker
• ATV
• Truckar
• Handverktyg
• Trailers och släpvagnar
• Småmaskiner

+358 18 28127, brinktec.aland@gmail.com

• Fastighetsservice
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Lövupptagning
• Terrasstvätt & ytbehandling
• Städning
• Dygnet-runt-jour
• Översyn och service av
sommarstugor
• 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

Samtli
och ko
och v
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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.
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AUTOMOWER 435X AWD
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Husqvarna Automower® 435X AWD
- en pionjär på robotmarknaden. En
modell med fyrhjulsdrift som enkelt
sköter gräsmattor på upp till 3,500
m², som klarar hinder, tuff terräng
och backar med imponerande 70%
lutning. Robotklipparen har X-line
design och unikt ledat chassi för
utmärkt manövrerbarhet. Utrustad
med Automower® Connect.

4.999,-

AUTOMOWER 450X

AUTOMOWER 430X

AUTOMOWER 315X

AUTOMOWER 420

Förstklassig modell i X-serien som
enkelt klarar utmaningarna med
stora och komplexa gräsmattor
med flera smala passager, hinder,
tuff terräng och sluttningar på upp
till 45%. GPS-stödd navigering och
identifiering av fjärrobjekt ökar
klipphastigheten och områdeskapaciteten. Utrustad med BÄSTA
Automower® Connect.
LYXVAL

Avancerad och fullstor modell i
X-serien från världsledaren inom
robotgräsklippare. Smart nog att
hantera stora och komplexa gräsmattor med flera smala passager,
hinder, tuff terräng och sluttningar
på upp till 45 %. GPS-stödd navigering och en mängd egenskaper,
Utrustad med
BÄSTA
Automower® Connect. PREMIUMVAL

Den klipper komplicerade gräsmattor på upp till 1 600 m2, hanterar
smala passager och sluttningar
på upp till 40 % och klarar av tuff
terräng. Automower® Connect
GPS-stöldspårning, GPS-stödd
navigering och X-seriens design
med lysdiodstrålkastare, främre
stötfångare och specialfärgade
navkapslar.

Välutrustad, stor robotgräsklippare
för effektiv klippning av svårhanterliga gräsytor. Passar större
områden upp till 2 200 m² och kan
hantera sluttningar med en lutning
på hela 45%. Smart teknik anpassar klippningen efter hur snabbt
gräset växer, möjliggör punktklippning av ett begränsat område med
längre gräs m.m.

4.399,-

3.199,-

2.399,-

2.499,-

Pricerunner
2019-2020

Pricerunner
2019-2020

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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Passa på att besöka Ålands fotografiska museum i Pålsböle i sommar. Ifjol
utökades samlingen av gamla kameror
när tidningen Dagens Nyheter donerade
sin samling av gamla kameror och övrig
fotoutrustning.  Foto: Robert Jansson

Ålands folkhögskolas Art park är nu öppen
för besök. Gör en liten utflykt och se
våra tidigare års konstverk. Ta gärna
pickninckkorg med. Passa även på att
prova skolans nya utegym. Välkomna.

Telemuseet på Vårdö, Vargata: Teleinformation

Almas hantverk och galleri, Sottunga:

Ålands fotografiska museum, Pålsböle, Finström:

på svenska, finska och engelska. Öppet
alla dagar, dygnet runt. Telefonkiosken har
belysning så det går bra att besöka även på
kvällen.

Almagruppen ställer ut hantverk, konst och
målningar. Öppet enl ök.

Öppet enligt överenskommelse Olle eller
Benita Strömberg på tel: 43964 eller 0457
0595967,

Bomarsundsmuseet/Lotsstugan: öppnat i juli.

Ålands konstmuseum: Öppnar den 9
juni. Samma öppettider som Ålands
kulturhistoriska museum.

Bomärket, Ovanåker Saltvik: Ålands största

samling av bomärkta föremål. Öppet enl ök,
tel 0400-450004.

Ålands kulturhistoriska museum: Öppnar den

9 juni. Basutställning om Ålands historia.
Öppettider: Tisdag, onsdag, fredag, lördag,
söndag: kl 11-17, torsdag: kl 11-20,
måndag stängt.

Eckeröpost och tullhus: öppnar den 16 juni.

• 16 juni-27 september 2020 – FESTIVAL
med konsthantverk i många olika tekniker
av hantverkare från Åland och Norden.
Konsthantverksutställningen FESTIVAL
i Eckerö post- och tullhus 16 juni - 27
september Eckerö post- och tullhus. Öppet
alla dagar kl. 10-18.

Ehns, Styrmansg 1: Juha Pykäläinen ställer ut
konstverk i galleriet i det bakre rummet, kan
ses under butikens öppettider.
• Motiv från Åland av Juha Pykäläinen i
Galleri Juha P. 13 juni - 29 oktober

Ålands Sjöfartsmuseum och museifartyget
Pommern med besöksupplevelsen

Köpmannamuseet: Öppet onsdag 12–15.

Modellstaden visas efter bokning per telefon
med Sten Hansen 0457-595 7781, Tore
Johansson 0457-3454 370 eller Ralph
Sjöholm 040-0723 808.

”Pommern – 100 dagar under segel”
öppnar 1 juni. Basutställning innehåller
spännande berättelser och föremål från
Ålands sjöfartshistoria samt olika interaktiva
stationer. För barn finns Rubys skattjakt,
pyssel och Rör-och-gör-aktiviteter.
Lekrummet ”Ruby och Havet” håller dock
fortfarande stängt.
• Den 11 juni öppnar ”Hildas doft – en
utställning om tingens själ” som visar ett
urval föremål ur museets samlingar som alla
bär på en unik berättelse. Öppet alla dagar
kl 10–17.

Lasses Fartygsmuseum: För visning, ring 018

Mariehamns stadsbibliotek: ”Kustresa”

Ålands skolmuseum: öppnar efter midsommar.

Finströms bibliotek visar RETRO-utställning med tema 70-tal hela sommaren.

Finströms bibliotek: RETRO-utställning med

tema 70-tal. öppnar 1 juni och visas hela
sommaren.

Kökars museum: Fiskehus om hur det var i
fiskesamhället förr i tiden. Öppet enl ök, tel
0457-5244077.

Galleriet (Torggatan 15): ”Nyansernas värld –

textila bilder av Anna Nilsson”. Visas till dn
28 juni.

Hermans muesigård: öppnar i juli.
Kastelholms slottsområde: öppnar 9 juni.
Kökar bibliotek: Agnera Sundström ställer ut

akvarell- och oljemålningar samt skulpturer.
Utställningen visas under två månader
under bibliotekets öppettider (tisdag,
onsdag och torsdag).

47626 eller +358 3828459. Museet visar
föremål från den åländska handelsflottans
fartyg. Speciellt visas Viking Lines fartyg
genom åren då rederiet i år fyller 60 år. I
museet finns ett antal äldre maskiner som
kan köras vid behov.
Lemlands bibliotek: Sommarutställning: ”Mixed

materia” av Klas Gustafsson. Visas 2.6-27.8.

Mariehamnsmuseet med modellstaden:

– akvareller och stenlitografier av Ria Roes
Schwart. Visas: 1.6-28.6.
Sjöboden Sandskär i gästhamnen i Sottunga:

Konsthantverk av Alma-gruppen. Öppet
ons, fre och sö kl 15–20.

Sjökvarteret: Hantverk, skuthamn och

sjöviste öppet året om. Skepps- och
båtbyggerimuseum, motormuseum.

Önningebymuseet: I juni öppet endast den
9 juni, 13 juni samt 27 juni, kl 11-15. I juli
öppet ons-lör kl. 12-16. Återbruksbutiken
på Jonesas är öppen juni-aug fre-lör
kl 12-15. Förutom den permanenta
utställningen visas två specialutställningar:
”I lund och i trädgård” (verk av
Önningebykolonisterna) samt ”Akvareller”
av Önningebykolonisterna.
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Marinbutiken i centrum
Gångavstånd från gästhamnarna

MARS–APRIL-SPECIAL

Massor av varor i lager och snabb leveranstid vid beställningar.

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

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

alternativ
till våld
Alternativ till Våld erbjuder behandling till män som utövar våld i sin nära relation.
Behandling i grupp och bedömningssamtal individuellt.

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag eller
torsdag kl. 12–13 eller per e-post atv@atv.ax!
Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

och

i samarbete

Stor uteservering
mitt i stan!

lunch - tapas - vinbar

Torggatan 13 Mariehamn | Tel. 17 660
Meny och info på www.boquerian.ax eller info@boquerianax

Vardagar 9.30–17.00
Lördagar 11–14

UR & GULD

Torggatan 13
Tel. 19 833
www.wickstroms.ax

VÄLKOMMEN TILL GODBY!
DAM

Bikini

5 99

Sommartider!

0€

4 9 90

€

3 6 90

Baddräkt
€

Baddräkt kjol
Strandtunika

F ly t väst

5 39

HERR

g rö n , svar t , ros a

19 00

Badbyxor

1 9 95

€ /s t

0

BARN
€

18

90

18 9 0
Baddräkt

HATTAR

r p e n g a rn a !

8 90

€ /s t

79 0
VATTENLEK
Ku p o l g r i l l
T H E 57 M G C el l o

Avtagbar askuppsamlare, termometer, luftventil, hjul, lock, slutet lock
Har allt som en riktig kolgrill skall
ha men till ett mycket bra pris!
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Badshorts
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Gasgrill
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SOLGLASÖGON
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3 brännare

2 49
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HÅLL K Y L AN I VÄR M E N !

€
Krokodil 168x89 cm

O p a l Po r t a b el k y l vä s ka med b a t t er i

• Drivs på 230v/12v/inbyggt batteri
• Upp till 8 timmar batteritid
• Kan styras via praktisk app
• Usb uttag för laddning av tex mobil/surfplatta
• Inbyggda hjul och teleskophandtag för enkel hantering
• Ca 40 l kapacitet
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Många olika modeller
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BADHANDDUKAR
Pool 157x46 cm
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Simring 56 cm
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