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När staden vaknar igen
Det är tidig eftermiddag i Mariehamn, en
vanlig vardag i slutet av juni. Torggatan
myllrar av folk. Jag ser en, vad jag tror är,
turist ställa sig i norra ändan av gågatan
och ta en bild. Jag ställer mig lite vid sidan
om och ser vad han ser. Köer till glasskioskerna, familjer och äldre som sitter på
bänkar och äter glass eller bara stannat för
en liten paus, människor som promenerar
med sina hundar och barnvagnar, ett barn
som bär runt på en nyinköpt simleksak,
kaffedrickarna som skymtar utanför Julius, ett gäng kollegor på väg från lunch.
I bildens mittpunkt kullerstenar, inramningen fina planteringar. Och en soligt
klarblå himmel.
Även om jag inte tar upp mobilen och
förevigar bilden etsar den sig fast. Och jag
tänker att det är precis så här vi vill att
staden ska se ut i sommarskrud.

Bilden kunde vara från vilken annan sommarstad som helst egentligen, men att det
är just Mariehamn gör mig extra glad.
Efter att folk hela våren varit,
eller tvingats vara, hemma är det fantastiskt att se staden leva upp igen. Att äta en
lunch på en uteservering blir något extra
när man inte gjort det på ett tag. Att gå
runt och titta i skyltfönster och butiker, eller sitta på en bänk och se på folk, blir ett
nöje i sig.
Det är liv och rörelse, och en härlig blandning av fastboende, sommarålänningar och turister.

”Att äta en lunch på en
uteservering blir något
extra när man inte gjort
det på ett tag. Att gå runt
och titta i skyltfönster
och butiker, eller sitta på
en bänk och se på folk,
blir ett nöje i sig.”
även om jag i mitt yrke rantat runt på alla
dessa öar flera gånger om.
Så sent som i går fick jag höra om ett
ställe ytterst i utskären som man bara kan
åka till när det är kav lugnt, och blev genast nyfiken.
Vare sig det handlar om stad, landsbygd
eller skärgård ser jag fram
emot ännu en hemestersommar!
Sandra Widing

PRIO 129 | 1-PLAN | 129 m2 | 5 rum och kök

ÄNTLIGEN ÄR VI
TILLBAKA PÅ ÅLAND

BESTÄLL
VÅRA
KATALOGER!
eksjohus.se

HUS FÖR HELA LIVET
Är du sugen på att bygga ett nytt hus på Åland? Nu är Eksjöhus tillbaka med
ett lokalkontor på ön. Lina Andersson hjälper dig navigera bland alla beslut
så att du kan bygga ett hus för hela livet. Välkommen att kontakta oss.

LINA ANDERSSON
Säljare
0457-345 66 50
lina.andersson@eksjohus.ax

Det har varit svårt att göra upp
några planer för den här
sommaren, och egentligen
passar det mig perfekt.
Visst finns det fantastiska ställen att besöka
i våra närområden och
även längre bort, men
varför åka bort när
Åland är som bäst? Och
det finns faktiskt en mängd
ställen jag inte varit till på Åland,
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Tidningstryckarna På Åland
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Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

+ 358 18 26026
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Gäddnäs, Staffan Lund,
Sandra Widing
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Reporter

Otto Johansson

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.

Hur hemestrar du?

“Efter fleraår av‘men
borde vi inte?´ togjagoch
tvåvänner oss slutligenut
till Brändöför enweekendhemester i slutet avjuni.
Hälsade påsläkt, simmade,
besökte museum, butiker
ochrestauranger menmest
avallt barakörde runt på
de fantastiskavägbankernaochnjöt avde
ytterstaåländskaskären.”

ÅLANDS
SPORTIGASTE
SOMMARREA!
Fynda kläder
och skor!

Team Sportia Åland

Annonssäljare:

Jocke Nyberg tel 26 613

Maxinge Center
Telefon: 38 690
teamsportia.ax
Öppet: må-fre 10–20,
lö 10–17, sö 11–16

Hela Ålands sportaffär!
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Välkommen till en
högklassig restaurang med
vacker utsikt mot Pommern!

Vår mysiga och soliga terrass
är öppen kl. 11–17

Restaurangen öppen från kl. 17 (sista insläpp kl. 20), stängt mån-tis kvällar.

Ett axplock ur vår terrassmeny:

Köket stänger kl. 16.30.

Poke Bowl

Kött

Serveras med gari, edamamdebönor,
mangosallad, avocado, sushiris, ägg,
rödkål, srirachamajonnäs och koriander

Grillade Iberico babybackribs ...........20,Altanens högrevsburgare (AX) ........18,-

Välj mellan
Grillad Tempeh “Korean BBQ” .......16,Chili och limemarinerade räkor .......18,Grillad entrecôte “Korean BBQ” ..... 18,-

Desserter
Nauticals chokkladtryffel .................3,50
Ålandspannkaka ................................. 7,Creme brulé ......................................... 9,Vaniljglass .........................................10,-

Hamngatan 2. tel. (0)18 19 931 www.nautical.ax
Boka bord på tel. 19 931 eller besök oss på www.nautical.ax

BASTU
vårdar kropp & själ

Inred din bastu
till en drömbastu!

Hos oss hittar du bastuspisar, bastuinredningar och tillbehör som passar alla. Välj
din egen stil och skapa din egen drömbastu.
Välkommen in så hjälper vi dig!

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

just nu
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med Alexandra Gäddnäs

HÖGT FLYGANDE PLANER
OCH RÅVARUFEST!

MAT

Foto: Alexandra Gäddnäs

Foto: Hülya Tokur-Ehres
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PLÄTTFLINGOR

En sommar på hemmaplan – vilken härlig grej ändå! Sommaren 2020 är sommaren då du ska ta tag i alla
saker du alltid tänkt att du ska göra ”någon gång”. Börja handla mera från åländska bönder, besöka åländska
gårdsbutiker och kaféer trots att det inte är Skördemarknaden eller ta en riktig helkväll
vid grillen med vännerna.

Grönsaker A-Ö av Paul Svensson

BÖCKER

Den nysläppta kokboken ”Grönsaker A-Ö” av stjärnkocken på Fotografiska i Stockholm kommer vara din
bästa vän när du upptäcker de åländska råvarorna. Här får du en gedigen genomgång om hur du på bästa sätt
hanterar de mest tråkiga rotsaker till de vackraste tomater. Du kan redan nu läsa lite om oumbärlig smaksättare och råvara på sidorna 8–11 – där träffar vi den nya åländska chiliproducenten Dirty Dyks Chili Stuff.

VAKTELÄGG
Foto: Daniel Eriksson

MAT

Tidigare i våras var dalgonakaffet, även känt som TikTokkaffe, en riktigt stor trend som
svepte över sociala medier:
snabbkaffe, socker och hett
vatten uppvispat till ett härligt
fluff. Nu har det volymrika
iskaffet fått ge vika för den
nya flugan: cereal pancakes – plättflingor på svenska.
Idén är simpel! Stek minimala
plättar och ät dem som flingor,
förslagsvis med lite färska
åländska jordgubbar och honung? Gör så här!
Blanda:
2 deciliter vetemjöl
2 matskedar socker
en nypa salt
en tesked bakpulver
en tesked matsoda

De små och vackert fläckiga vakteläggen är en rolig råvara att experimentera med under sommarsemestern. Varför inte testa att fylla en champinjon
eller avokado med ägget och grilla? Eller pochera ägget och servera till en
frukostmacka alternativt laga sommarens gulligaste snittar med de små,
små äggen – och kanske lite åländsk fisk?

Vispa upp det med 2 deciliter mjölk och
ett och stek minimala plättar. Lättast är att
spritsa ner smeten i stekpannan – men att
klicka med tesked fungerar också, dock är
det tålamodskrävande. Servera i skål med
honung och färska jordgubbar – och kanske
en skvätt mjölk!

Till exempel ”Den Lilla Gården” i Lemland säljer ibland vaktelägg på REKOring – så håll utkik i Facebook-gruppen med samma namn för att få chansen att lägga vantarna på ett parti.

P.S Byt ut mjölken till växtbaserad mjölk
och skippa ägg plus honung för veganska
plättar D.S

Åländsk ostbricka

Gillar du ost? Se då hit! Skippa brie, chèvre och morbier
denna sommar och satsa i stället på en helåländsk ostbricka –
eller leta rätt på en på någon av våra restauranger!
Gräddhyllans rökeri erbjuder trevligt rökta ÅCA-ostar, från
Wätteros kan man hitta en fin åländsk getost, Mattas gårdsmejeri har flera olika roliga varianter och som pricken över i
är en Åland special ett säkert kort. Kombinera gärna med en
fräsch havtornsmarmelad eller maskrosmarmelad och byt ut
de smuliga kexen mot Kökarknäcke!

UPPTÄCK

HÖGHÖJDSBANAN I VÅRDÖ
Förra sommarens stora nyhet är fortfarande en riktig hit. I anslutning till Sandösunds camping hittar man
Flowparks äventyrbana med flera olika svårighetsgrader. Mellan de höga tallarna utmanar du såväl balansen som intelligensen. Perfekt aktivitet när sommarlovet börjar tära på familjetålamodet eller när
50-årsfesten måste firas på ett annat sätt än planerat.

Foto: Daniel Eriksson

Foto: Robert Jansson

MAT
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Vi förädlar den
åländska skogen!
Hållbart och närproducerat.

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

Välkommen till din lokala
brädgård i Önningeby!
Cecilia Zilliacus, violin, konstnärlig ledare

Försäljning i Önningeby,
tel. 018 - 329 555 eller wood@skogsindustrier.ax
www.skogsindustrier.ax

biljetter www.alandica.ax & www.visitaland.com
program och info www.katrina.ax

Vi önskar alla våra kunder
och leverantörer en

TREVLIG
SOMMAR!

Vi har
semesterstängt
vecka 29–32

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

www.komforthus.ax
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Nya roliga lotter ute nu!
Dragning varje onsdag
5€
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www.paflåttå.ax
Pafs skraplotter hittar du hos: Hugos, Kantarellen, Kea-Market,
Matkroken, Mattssons, Ombudet i Maxinge, Totte på Hörnet,
Turhörnan, Select, S-Market i Jomala och ST1.

Köp din lott hos: Hugos, Mattssons, Ombudet i Maxinge, Select,
Totte på hörnet eller Turhörnan.

Paf Game Show

– Vinn freespins och cash
Testa din allmänbildning och spela
Paf Game Show varje måndag kl. 13,
onsdag och fredag kl. 19.30.
Ladda ner vår gratis app och börja
tävla i vår frågesport.

Vilket är in
te ett
simmärke?
Baddaren

Guldfisken

Strömming
en

Just nu 5 / 2020

7

FÄRSK, RÖKT OCH GRAVAD FISK
Rökta räkor, skaldjur, sill och mycket mer!
sushi!
Nu även

d
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ö
l
t
En total pake ersäkerhet
b
y
c
g
i
s
s
a
l
k
t
förs

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

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

18,21,50
27,90

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

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

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

KOMPOSIT:
5 kg
10 kg

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

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

Nätfiske och virus ökar i en
rasande takt och det blir allt viktigare
att skydda sig på nätet.
Vill du skydda dina pengar och lösenord,
säkra skärmtiden för dina barn eller bara våga
ladda ner appar eller öppna e-post utan att vara
rädd för virus? Skaffa då F-Secure Total. Allt du
behöver göra är att ladda ner applikationerna på
dina enheter, sen kan du tryggt befinna dig på
nätet utan att oroa dig för intrång.
Läs mer på vår hemsida www.alcom.ax
eller hör av dig till vår support tel 22 222 så berättar vi om
produkten och hjälper dig komma igång.

3 licenser ........ 6.90€/mån
5 licenser ........ 8,90€/mån
8 licenser........ 11,90€/mån

Ål inclusive ........ 4,90€/mån
Ål inclusive ........ 6,90€/mån
Ål inclusive ........ 9,90€/mån

21,90
30,90

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

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

www.rundbergs.com

Skaffa F-Secure enkelt på vår kundsida
kundsidan.alcom.ax
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I Badhusparken finns en informationstavla med
regler och karta
över discgolfbanan.

ÅJN TESTAR

hur roligt är

discgolf
egentligen?

Med femton nya discgolfbanor som färdigställs
under sommaren är Åland tänkt att bli ett paradis
för utövare världen runt. Åland Just Nu gav sig ut
för att testa den befintliga banan.
Text Otto Johansson
Foto: Alexandra Gäddnäs

Fortsättning på nästa uppslag

Just nu 5 / 2020
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”Varför Paris,
vi har ju Åbo.”

GE DIG
K
UT FRIS

OM SEMESTER FÖR DIG HANDLAR ON ANNAT ÄN BARA BLÅBÄRSPLOCKNING
ÄR DU VÄLKOMMEN TILL FINLANDS MEST KOSMOPOLITISKA STAD.
LÄS MER OCH LÅT DIG INSPIRERAS: KISSMYTURKU.SE

tagsUndanarens
TVÄTTA
somm
NA
ÄNDER
H
PA
UPPRE
hälso- r
ie
garant
INTE
GLÖM
HETSÄ K E R
NDET
Å
T
S
V
SA

Broar som i
Paris

Kullar som
i Rom

Tillbringa en sommarkväll på Aura ås strand i
en av båtarna. Med Visit
Turkus Food Walk-kort
(48 €) i fickan kan du
även äta gott på fem
olika restauranger under
promenaden.

Åbo centrum består av sju kullar,
som alla är fulla av kultur och historia. Kakolabacken, Vårdbergsbacken, Samppalinnabacken,
Puolalabacken, Aningaisbacken,
Gertrudsbacken, Universitetsbacken – samla hela serien.

Mat som i
paradiset

En ö som i Åbo
skärgård

Åbo är även känt som en
bra mat- och restaurangstad. Om du inte har
provat bör du göra det i
sommar. Om du kommer
från Helsingfors kan du
även bli överraskad av
hur prisvärt det är.

Åbo skärgård är världens
talrikaste. Om tanken på
20 000 öar ger dig svindel,
kan du börja lätt med en
kryssning från Aura
å till innerskärgården, till
exempel till Runsala på
picknick eller till Erstan för
lite dans på bryggan.

KOM IHÅG HUVUDREGLERNA FÖR ANSVARSFULLA TURISTER:
1. Åk kollektivt och utan motorer.

2. Stöd lokala företag, producenter och kultur.

3. Var du än är, förstör inte och skräpa inte ner.

TURISTINFORMATION • Auragatan 2 (ny adress hösten 2020: Auragatan 8), 20100 Åbo • tfn 02 262 7444
info@visitturku.fi • www.visitturku.fi • SHOPONLINE • http://www.visitturku.fi/sv/visit-turku-sv/natbutiken • tfn 02 262 7670
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årens stora snackis på Åland,
förutom det självklara, har varit satsningen på 16 discgolfbanor i 16 kommuner som ett
led i att minska de negativa
ekonomiska konsekvenserna av det nya
coronavirusets framfart.
I och med att Åland under denna sommar är tänkt att bli ett discgolfparadis dit
turister och utövare vallfärdar för att kasta
discar i korgar bestämde sig Åland Just Nu
för att ge det ett försök. En halvmulen kväll
i juni gav sig våra tappra testare ut för att
spela en runda på Ålands första discgolfbana som redan funnits i några år, niohålsbanan i Badhusparken i Mariehamn.
– Jag har bara spelat det här på gymnastiken i gymnasiet. Det börjar bli några
år sedan nu och då har jag för mig att jag
tyckte att det var rätt tråkigt, säger Tobias
Sjöblom.
Panelens två övriga deltagare, Norah
Lång och Emma Engqvist, har varierande
erfarenhet av sporten.
– Jag har aldrig spelat förut, bara sett
folk göra det när jag själv suttit i parken och
gjort annat, säger Norah Lång.
– Jag har spelat kanske fem rundor tidigare. Sedan har jag spelat en hel del vanlig
golf men det tycker jag inte att hjälper mig
något alls, säger Emma Engqvist.

V

Banan är kraftigt
kuperad och om discen flyger fel kan det bli
svårt att hamna rätt igen.
För Tobias Sjöblom blev det
flertalet rundor i skogen
efter att kasten gått för
hårt och för högt.

Rädd att göra fel
En onsdagkväll i juni är banan i Badhusparken full av sällskap som spelar discgolf. En
pappa med sin son, kompisgäng på mellan
två till sju personer och en ensam kille som
övar sina kast. Efter en snabb genomgång
av reglerna kommer vi i gång.
– Jag är rädd att göra fel men är också
väldigt taggad på att äntligen prova på att
kasta, säger Norah Lång.
Discgolf går som namnet säger ut på att
kasta en disc, en tyngre och annorlunda
formad frisbee, i en korg på så få slag som
möjligt. Som i vanlig golf har alla banor ett
visst antal kast som innebär att man får
par. I slutändan räknar man samman hur
många slag man gått alla hål på och en vinnare utses.
– Jag tror att det kommer att gå riktigt
dåligt, säger Tobias Sjöblom innan han kastar sitt första kast.

”Jag är rädd
att göra fel men är
också väldigt taggad
på att äntligen prova
på att kasta”, säger
Norah Lång innan
testet börjar.

”Det var roligt,
dessutom tycker
jag att det känns som
en ganska bra träningsform. Man blev allt lite
svettig”, säger Emma
Engqvist.

Båtmotorservice!

Vi är långt borta
men ändå nära!

Lämna in din motor för service och vi ser till att du tryggt
och säkert kan njuta av årets båtsäsong!

Ta skärgårdsvägen
till fastlandet och
övernatta bekvämt
på Hotell Gullvivan.

AUKTORISERAD VERKSTAD FÖR:

SKÄRGÅRDSHOTELL

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

Gullvivan
BRÄNDÖ * ÅLAND

DAGENS LUNCH

Vi servar
givetvis alla
märken!

mån–fre 11–14

A LÁ CARTE

Ring för mer info.

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

Obs! Ny adress: Vikingagränd 11, Mariehamn,
tel. +358 18 28127, 0457 595 7718, brinktec.aland@gmail.com

Discgolf
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Tobias Sjöblom firar när han lyckats få in sin första disc i korgen på första hålet. Vid första hålet hade så väl Tobias Sjöblom som Norah Lång lite svårt att få kasten att sitta. Men glädjen blev desto större när discarna väl satt i korgen.

På rundan runt Badhusberget finns flera vackra vyer. Det andra hålet utgår exempelvis från k-märkta Doktorsvillan.

Efter en omgång har dock tongången
ändrats när han lyckats kasta discen i korgen på fyra kast, ett över par.
– Jag är frälst! Det här är mycket roligare
än när vi gjorde det på gymnastiken, det
känns nästan som att spela Wii, säger han.

Mycket folk
Under spelets gång tycker alla pandeldeltagare att de lyckas utveckla sitt spel och
resultaten varierar från par till upp till fyra
över par. Trots att det är så gott som första
gången för både Tobias Sjöblom och Norah
Lång håller de jämna steg med mer rutinerade Emma Engqvist.
– Jag älskar småsurret mellan alla som

För att få in det sista kastet när man kommit riktigt nära provade vår testpanel av amatörer på olika metoder. Här kastar Tobias Sjöblom discen på sned.

”Jag kopplar samman
Badhusparken med kultur
och har stört mig lite på
discgolfarna tidigare. Men
nu när jag provade va det
faktiskt riktigt kul, man
kände sig lite som att man
golfade på riktigt” Norah Lång
är ute och spelar. Det är riktigt härligt stämning på banan, säger Norah Lång när vi
kommit ungefär halvvägs på bannan.

astö Bykrog

restaurang

vid St1-macken

Hon får medhåll av Tobias Sjöblom men
Emma Engqvist håller inte riktigt med.
– Jag tycker att det kan bli lite stressigt
när det är så mycket folk i rörelse, man vill
inte sinka någon annan som är ute och spelar, säger hon.
Efter några kast som gått allt för högt
och utanför och en kvarts paus för att söka
efter en disc som hamnat långt ute i skogen
mot sjömansskolan har vi kommit i mål och
samtliga deltagare är nöjda med resultatet.
– Det var roligt, dessutom tycker jag att
det känns som en ganska bra träningsform. Man blev allt lite svettig, säger Emma
Engqvist som vann omgången med resultatet elva över par.

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

ÖPPET ÅRET RUNT!
29.6–2.8: må-to 10.30–21
fr-lö 10.30–22 • sö 12–18

Vi serverar dagens, middag, matiga pajer,
smarriga smörgåsar och sallader, hembakt
kaffebröd, ålandspannkaka, glass, goda
drycker m.m.
Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade
grupper. Mera om oss och om dryckesprovningar hittar ni på vår Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren.
Vi har alla rättigheter!

y!

Även Take awa

Välkomna!

Tel. +358 40 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net

För Tobias Sjöblom och Norah Lång blev
det en delad andraplats med tolv över par.
– Jag trodde att det skulle gå riktigt dåligt
och så gjorde det inte det, sånt är alltid kul,
säger Tobias Sjöblom.
– Jag kopplar samman Badhusparken
med kultur och har stört mig lite på discgolfarna tidigare. Men nu när jag provade
var det faktiskt riktigt kul, man kände sig
lite som att man golfade på riktigt. Det är
kanske sin egen form av kultur, säger Norah
Lång.



Mer om discgolf på sidan 13

Ålands Fotografiska Museum
och Café Lumiere
ÖPPET
tis–lör kl. 11–18
Andra tider mot bokning.

Hjärtligt välkomna!
UTSTÄLLNING
Fotografi i Dagens Nyheter
bildjournalistik 1902-2019

Bastövägen 7, Pålsböle tel. 43 898

Joh
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1
Ett mysigt,
gammeldags café
med hembakt
kaffebröd och
lättare luncher.
Allt från LCHF;
sockerfritt och
allergivänlig mat
hittar du hos oss!

eb

.
ov
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TORGGATAN 15

g en

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!

c kelöv ä
Mö

Hantverk, konst, återbruk, design och kafé

n
an

Öppet
Öppet:

Mån–fre 10–17
Lör 10–16

Må – fre 11 - 18
To
11 - 20
Lö – sö 11 - 16

2

Torggatan 15, Mariehamn - www.viktor.ax

SITTKOFF GALLERIAN

Nybondas

Högskolan
på Åland
Östra

3

Central-Apoteket
PÅ SKARPANSVÄGEN 24

Våra öppettider:

0

10

1:a – 15:e varje månad:

100 m

16:e – sista varje månad:

Ålands
yrkesgymnasium

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

Välkomna!

Strandgatan

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

3

Högskolan
på Åland
Norra
Ålands
yrkesgymnasium

200 m

11

300 m
400 m

Apotekare Johan Ek med personal
Ålands
yrkesgymnasium

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

5 12
9 13

Ålands
lyceum

vä
ckelö
Mö

Börja ditt fiskeäventyr på Torggatan 12!

ÅSS
Gästhamn

4

MSF
Gästhamn

8 4 2
7

1

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

n

ge

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

500 m

6

Statens
Ämbetshus

Ålands kulturhistoriska museum
& Ålands konstmuseum

Lilla holmen

Högskolan
på Åland
Södra

Specialaffär för:

Jakt- och Fiskebutiken
VI FINNS PÅ
Äventyret Ab

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

Viking-/
TallinkSiljaterminalen

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

Kom med i vårt
Stamkundsprogram!

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

DAM- & HERRKLÄDER

Det lönar sig a bli medlem och samla bonus
genast i början av kalenderåret!

Din anslutningsförmån -15% på di första inköp

som stamkund (ej läkemedel eller rabaerad produkt)
En liten present till alla nya stamkunder!

• Ålandspannkaka
• Glutenfritt
• Laktosfattigt
• Rawfood

11

TORGGATAN 12, TEL. 19 293

iv.

asv.

l ma6kargatan

e

9 .
t ar1v0

re l l

Se g

v ak

Ho

7

10

1

5

F yr

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

6

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

Gale

• Veganska alternativ

Ek

Lo

B

5

2
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Damklocka

Herrklocka

249,-

249,-

Vattentät
100 m

Herrklocka
Roséfärgad,
vattentät
100 m

Vattentät
100 m

9

219,-

Norragatan 5, tel. 13 260
vard. 9–17, lörd. 10–14.
Torggatan 9, tel/fax 13 174.

Välkommen till Avancia
– största träningsutbudet på Åland!

TURIST
DROP IN ..(16,-)

13,-

VECKOKORT

Tim Granström har spelat discgolf sedan 2008. Nu har han startat Ålands discgolfförening. 

25,-

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

10

Gäller 1.6–31.8.2020
Se mer information på www.avancia.ax

Strandgatan 21
tel. 14 730

11

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

Hos oss på Arkipelag finns gott om utrymme!
Garden erbjuder en meny med grillat,
sallader, härliga drycker mån-lör från kl.16.
Ta med egen filt om det utlovas sämre väder.
Luncha med utsikt över Östra hamnens
marina på vår terrass, mån-fre 10.30-13.30

n

Hemestra

Solsemester på hemmaplan i bekvämt
rum med balkong.

12

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

Erbjudanden med ÅLANDSKORTET

13

KYLVÄSKA

med Ålandskortet

17,(ord. pris 22,-)

Tim har startat en
discgolfförening
Tim Granström från Pargas
har startat Ålands discgolfförening och hoppas nu att
sporten ska växa till sig
ordentligt på Åland. I sommar bygger han klart de nya
banorna och håller kurser i
teknik.
Tim Granström har spelat discgolf sedan
2008 då den första banan öppnade i hans
hemkommun Pargas. När han sedan flyttade till Åland 2018 sökte han direkt upp
en bana för att fortsätta sitt intresse.
– I fjol jobbade jag så mycket att jag
knappt hann spela något men nu med
corona så har jag haft mycket ledig tid
och då tog jag tag i saken och startade en
förening.
Han berättar att han startade föreningens Facebooksida natten innan nyheten
om att det skulle byggas en frisbeegolfbana i varje kommun kom ut i tidningarna.
Sedan dess har han haft mycket kontakt
med initiativtagaren Mats Adamczak och
är i sommar projektledare för färdigställandet av banorna.
– Vi hoppas att så många som möjligt
ska stå klara innan invigningen den 25
juli, säger han.

Flera och längre hål

Finns att köpa i Ålandstidningens
reception, Strandgatan 16.

ålandskortet

Foto: Privat

När vi pratar i mitten av juni är det endast
Mariehamnsbanan som är helt färdig men
inom kort hoppas han att även banan i
Geta ska stå färdig.
– Den ska bli riktigt kul. I Badhusparken är det i dagsläget väldigt korta banor,
40-50 meter långa, men i Geta kommer
vi att ha flera hål som är över 200 meter
långa, säger han.

Utöver att bygga de nya banorna hoppas han även på att Mariehamnsbanan
kommer att kunna utökas till 18 hål,
något som debatterats en del under våren
och när vi pratas vid ännu inte är helt beslutat om.
– Det vore väldigt viktigt. Nu blir det
lätt väldigt trångt, särskilt efter 20 på
kvällen. Sedan sliter det mer på miljön när
folk går runt banan så snabbt.
– Med de nio hål som finns i dag går jag
igenom den ensam på kanske 20 minuter
och kan upp till elva gånger i rad. Med 18
hål skulle speltiden bli uppemot en och
en halv timme, då blir det inte lika mycket
trängsel, säger han.

Tips för nybörjare
Tim Granström ser att en av lockelserna
med discgolfen är att egentligen vem som
helst kan spela. Det finns dock några
saker som nya spelare ska tänka enligt
honom.
– Innan man börjar behöver man skaffa
exempelvis ett starterkit. Se då till att
börja med någon av de discarna som är
tänkta att kasta kortare med, inte med en
driver.
– I dagsläget finns det väldigt många
som, om man ska vara lite brutalt, helt
enkelt inte har någon aning om hur de gör
eller ska hålla i frisbeen. Det finns många
instruktionsvideor och liknande på internet man kan titta på innan.
Under sommaren hoppas han även att
han via föreningen ska kunna hålla lite
kurser för nybörjare för att lära ut teknik
och hur man ska tänka när man kastar.
– Om folk blir bättre kommer de att vilja spela mer och kanske till och med våga
tävla i lite tävlingar, säger han.

Text: Otto Johansson
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Simon brinner för

HETA FRUKTER
Det började med några små frön för ett par år sedan.
I år har Simon Wiklund ett femtiotal chiliplantor och har
börjat sälja sås som är stark på riktigt.
– Det man kan köpa i matbutikerna smakar bara
starkt och kemiskt men har ingen smak, säger han.
I ett växthus vid vattnet på Herrön i
Lemland kan man få sig en syn som
inte är så vanlig på våra nordliga

breddgrader. Ett femtiotal chiliplantor
av nästan lika många sorter växer fram
nedanför den gamla diamantfabriken

där Simon Wiklund bor med sin fru
och dotter.
– Jag har varit småintresserad av
chili väldigt länge men jag snöade in
mig på riktigt när jag och frun var till
en blomsterbutik för fyra år sedan. Allt
skulle ställas i ordning inför våren och
jag såg några chilifrön och tänkte att
”jag måste väl prova”.
– Efter att det fungerat så tog jag
lite frön ur vanliga chilis man köper i

butiken och så började de också växa,
säger han.
Sedan dess har hans intresse bara
eskalerat och när han hade odlat ihop
ett trettiotal plantor insåg han att han
fått för många frukter för att hinna äta
allesammans.
– Då började jag experimentera med
att koka en riktigt god sås.

Fortsättning på nästa uppslag

Just nu 5 / 2020
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Dekorera utomhus!

MARS–APRIL-SPECIAL

89,-

79,-

69,-

Lörd.

10–15
Verkaregränd 4 • Tel. 16 790 • Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15 • www.feja.ax

Vardagar 9.30–17.00
Lördagar 11–14

UR & GULD

Torggatan 13
Tel. 19 833
www.wickstroms.ax

VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG
Även enligt dina egna ritningar
Maaninka 59S

Sköt dina
bankärenden
smidigt
Nu kan du välja Mobilnyckeln som
identifieringssätt i tjänsten op.fi.
Tjänsten erbjuds av Andelsbanken.

Piilo 50

Se vår
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?

Se vår
utställningsbastu/stuga!

www.kuusamotimmerhus.fi

Finns i Godby vid Shell.
Gilla oss på facebook!

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

INGMAR JANSSON
TEL. 0457-343 1344
ingmarj@aland.net
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”Kasta vatten på dem,
ge dem lite näring
och se till att de får
solsken så kommer
du att få frukter.”

Vid den gamla diamantfabriken på Herrön har Simon Wiklund sitt växthus där han odlar ett 50-tal chilisorter i dagsläget.

Chilifrukterna kan ha
många olika former och
färger.

Olika metoder

En omogen Beaver dam
är grön för att sedan
skifte över till orange
och slutligen röd.

I några år kokade han bara chilisås till sig själv
och några vänner men under den underliga våren 2020 har han börjat sälja sina såser under
namnet ”Dirty Dyks Chili Stuff”.
– Jag har provat att fermentera såsen,
en massa olika fruktmixar, chilimixar, olika
mängder, olika sätt att tillaga och nu har jag
kommit fram till något jag tycker att funkar
riktigt bra som jag valt att kalla ”Sweet
quarantine”.
När vi pratar i början av juni är Simon Wiklund på väg att ta fram en till variant på sin
chilisås.
– Vi har hållit på och rökt en hel del fisk så
jag har provat att kasta in lite chili i rökugnen.
Den är inte riktigt klar ännu, den är mycket
svagare än de andra och ska ännu bli mycket
rökigare, jag har bytt ut chili mot rökt chili och
salt mot rökt salt.

Lockelsen med stark mat
Vissa plantor behöver ordentligt med jord. Här har
Simon Wiklund omvandlat en gammal soptunna för
att kunna odla sin Habanero Snow White.

Ancho Poblano är en mild chilisort som får väldigt
stora frukter.

Vi har öppet
1.6–31.8

Alla dagar kl.14-21
Juli kl. 8-21
Man behöver inte ha
egen båt för att besöka oss!
TURLISTA 15.6–9.8.2020

Världens starkaste chili, Carolina Reaper, odlar Simon Wiklund hydroponiskt men har ännu inte fått några frukter.

Vad är det då som lockar någon att bli så intresserad av den starka frukten? Enligt Simon
Wiklund är svaret ganska enkelt.
– Det är en adrenalinrush att äta dem, de
sätter hela kroppen i arbete. Det är otroligt att
en så liten frukt kan ha så stor påverkan på dig.
– Dessutom är smaken i de superstarka så
fenomenalt god jämfört med en standardjalapeno eller någon vanlig chili man köper i
butik.
Efter att ha experimenterat med frön från
blomsterbutiker och frukter från matbutiker
på Åland har Simon Wiklund övergått till att
beställa frön från internet och från en finsk
odlare.
– Deras sort jigsaw var klassad som världens starkaste chili ett tag.
Nu har han även köpt från som är en korsning mellan två olika frön. Detta innebär att
inom några år kommer Simon Wiklund att ha
en alldeles egen chilisort.
– Man väljer ut den snyggaste frukten och
tar fröna och odlar vidare från den, det brukar
sägas att vid generation sju har man tagit fram
sin egen sort så det tar väl som minst fem år.

Lunch- Buss
Hummelvik- Enklinge- Buss
turen
Mh-H:vik Enklinge
Hummelvik H:vik-Mh
MÅ–FR 09:30

12:00

16:40

18:15

LÖ

11:30
11:30

15:40
15:40

17:15
17:15

10:00

SÖ
Middagsturen
MÅ-FR
LÖ & SÖ

Buss
Mh-H:vik
17:05
15:50

HummelvikEnklinge
18:15
17:15

EnklingeHummelvik
22:25
21:25

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

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

www.gladalaxen.com
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Inne i sitt
växthus på Herrön
i Lemland står Simon
Wiklund med en av
sina många chiliplantor.

”Det är en adrenalinrush att äta dem,
de sätter hela kroppen i arbete.”
Odla på Åland
Även om chili inte är starkt sammankopplat
med åländsk odlingskultur är det enligt Simon
Wiklund inga problem för dem att växa även i
vårt nordiska klimat.
– Kasta vatten på dem, ge dem lite näring
och se till att de får solsken så kommer du att
få frukter.
– Sommaren här är varm så då funkar det
bra men det svåra är att övervintra dem. Jag
gör det under lampor så att de får värme och
klipper ner dem ordentligt så att de inte behöver lika mycket energi.
På sin Facebooksida för chiliodling och såsförsäljning skriver Simon Wiklund på engelska.
Han säger att det beror på att det finns en stor

Såsen har fått ett
passande namn med
tanke på denna vår.

chiligemenskap i världen han vill nå ut till.
– Bara den svenska chiliklubben har mellan 20.000 och 30.000 medlemmar, det är i
princip hela Ålands befolkning. De finska är
lite mindre men ungefär i samma kategori.
På Åland finns det ännu ingen officiell chiliklubb men Simon Wiklund säger att intresset
verkar finnas och att det ökar.
– Jag vet att det finns ålänningar som är
med på svenska sidan. Sedan finns det många
som är lite intresserade men att sedan gå in i
det stora nörderiet så är det mer begränsat. Det
finns trots allt över 3.000 chilisorter och det går
inte att ha eller ha koll på alla.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

”Ju mindre och elakare de ser ut, desto starkare är de”, säger Simon Wiklund. Här håller han en Beaver dam
som är en relativt mild och snäll chili.

emmaus
SE C O ND HAND

Marskogens lamms gårdsbutik med café

Strandgatan 20
Skogshyddsvägen 7
Godby (S-market)
www.emmaus.ax

✹ Kaffe, hembakt, ålandspannkaka
och smörgåsar serveras i fridfull
gårdsmiljö.
✹ Lammkorv och lammkött, honung
och åländska delikatesser
✹ Skinn, garn och smycken.
Landströmsgatan 21, Svartsmara
Tel. 0457 342 0784
www.marskogens.ax

ÖPPET
25 juni–2 augusti
torsdag, fredag,
lördag, söndag
kl. 12 – 17
Övriga tider på
beställning

Välkomna!

17
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Putsa upp bilen
och båten!

Allt för sommaren!
Pioneer myggfångare
Pris utan
gasflaska . . . . . . 595,-

HÖGTRYCKSTVÄTTAR
för både hemma- och
yrkesbruk i lager!

Pris med 10 kg
kompositgasflaska . . . . . . 717,-

Hos oss hittar du ett brett sortiment av
Meguiar’s högkvalitativa produkter!
Välkommen in och så hjälper vi dig att hitta
rätt produkter för din bil och båt!

et Vi lagerför nu reservdelar och
Nyh ss! tillbehör till släpvagn och trailer!
o
hos

Psst! Vi har även

Vid köp med gasflaska
medföljer ett 3-pack
R-Octenol! (värde 52,90)

set
pas is!
e
r
t
sy gra nköp)
i
kol
er byte första
Ny tub 26,t
f
e
e r från
t
a
m å
g
Frå art fetigt ett
l
i
v
g
–
t

Kolsyretuber
Byte 10,-

•

sse

(pa

SERVICE FÖR DIG

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

FACTORY SHOP
Öppet
tis–lör 11–18
sön–mån stängt
Varmt välkomna att besöka
Taffels fabriksbutik!
Till salu finns snacks, lakrits, choklad
och kex från vårt breda sortiment.
TAFFEL FACTORY SHOP, Sundsvägen 420, 22410 Godby
www.taffel.fi • Tel. 020 791 8711
taffel.factoryshop@orkla.fi

Just nu 5 / 2020

19

Måla ute!
VIRTANENS
RÖDMYLLEFÄRG,
ITALIENRÖD

Kom ihåg:
Skrapor, sandpapper, penslar
och andra
tillbehör

FASADPENSELSET

COLORIA AKRYLAT

10 liter

39,-

/set

12,-

10 liter

20 liter

85,-

152,-

Grundades 1948

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

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!

garanterad

VI HJÄLPER
DIG HITTA RÄTT
PRODUKT!

svalka i
sommar!

PASSA PÅ SISTA CHANSEN!
BEGRÄNSAD
TILLGÅNG!

RAVANSON
Portabel
luftkonditionering
• Torkkapacitet 2,5 l/h
• 24 h timer med
fjärrkontroll
• Automatisk förångning
av ackumulerat vatten
• 3 i 1 värme/kylarfunktion

BEGRÄNSAD
TILLGÅNG!

NORDIC SEASON
Meteor 3B
gasolgrill

WEBER
Spirit II S-210
gasolgrill

• 3 gasbrännare
• Grillyta: 48 x 42 cm
• Inbyggd termometer

• Grillyta 52 x 45 cm
• 2 brännare
• 10 års garanti

199.-

11367

SPARA 100
KY9000

RAVANSON
Luftkylare
•
•
•
•

Luftkylare 410 m /h
2 lägen, 3 hastigheter, 75 W
Kylning med vattenpump
2 isklampar ingår

KR1011

3

SPARA 20

79.-

469.-

152024

SPARA 50

549.-

BEGRÄNSAD
TILLGÅNG!

NEDIS
Golvﬂäkt med stativ

WEBER
Q 3000 Titanium gasolgrill

• Fläktdiameter: 25 cm
• 3 hastighetsinställningar
• Klassisk design

• Antal brännare: 2st
• Grillyta: 63 x 45 cm
• 5-års begränsad garanti

SPARA 40

39679

59.-

16413

SPARA 150

399.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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Gårdscafé
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Inne i caféet hänger Juha Pykäläinens kotavlor för så väl beskådan som försäljning.

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

De tog
chansen
och öppnade
eget kafé

Gårdscafé

Just nu 5 / 2020

Ella Pykäläinen
och Isabelle Törneroos fick frågan om
att driva café och svarade
ja. ”Vi är ett bra team och
lär oss mycket av varandra hela tiden”, säger
Ella Pykäläinen.

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)

Närproducerat och variation. Det är ledorden när Ella
Pykäläinen och Isabelle Törneroos i sommar hyr in sig på
Mattas gårdscafé i Sund.
– Vi hoppas att det kommer många hemestrande ålänningar
hit. Det känns som att många vill utforska utbudet hemma
på Åland och då kanske de till och med vågar sig ut till Sund,
säger Isabelle Törneroos.


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

Fortsättning på sidan 24

Tel. 018-5355

Att Mattas gårdscafé hänger i hop med så väl gårdsmejeriet som lantbruket märks även i de små detaljerna.
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Vi är Jussis Motor
med erfarenheten som krävs!

Stugpaket med solsystem
WEEKEND 12V

SEMESTER 230V

FÖR OMGÅENDE LEVERANS

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

BESTÄLL MED SNABB LEVERANS
Nya motorcyklar och vattenskotrar

Paketpris

Paketpris

från
inkl. moms

från
inkl. moms

1.200,-

3.300,-

ETT FÅTAL FATBIKES I LAGER!

Flera elfordon i olika modeller är på väg
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

Frågor? Ring,
kom in eller maila
så berättar vi mera!
Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax | www.jfs.ax | 1.6-31.8 må-fre 9-15

Behöver ni se över
era kostnader för
internet och telefoni?
Vi har:
✔ alltid lågt pris men hög hastighet
✔ aldrig dolda kostnader
✔ tryggt och stabilt internet med
nedgrävd ﬁber till hemmet,
stugan eller företaget
✔ telefonilösningar anpassade
efter ert behov

Kontakta oss!
connect.ax • 0457 360 00 00 • Torggatan 12 • info@connect.ax

Just nu 5 / 2020
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Marinbutiken i centrum

Glasväggar Glasfasader Glastak Fönster Dörrar Balkongräcken Inglasning

Garageportar:

Gångavstånd från gästhamnarna

En välisolerad garageport betalar
man en gång, elräkningen ﬂera.

Massor av varor i lager och snabb leveranstid vid beställningar.

En välisolerad garageport från Krokoms
Portfabrik är en bra engångsinvestering
som hjälper dig att spara energi.

ÖPPET: Vardagar 8–17, lördagar 10–13
AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING
av motorer och reservdelar

KROKOM40 är 40 mm tjock, KROKOM60
är 60 mm tjock och KROKOM80 har 80 mm
tjocka portblad. Välj därför din port med
omsorg, en gång för alla.

AUKTORISERAD SERVICE OCH REPARATIONER
i samarbete med Ab Sveden tel. +358 18 525 520

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

Kvinnofridslinjen

ClickitUp:
Ett räcke som ger både vindskydd
och bra sikt! Ett stilrent räcke som
lätt klickas upp när vinden stör dig
på terrassen.

och

i samarbete

Självklart kan vi även hjälpa dig med monteringsservice. Med
kvalitet i fokus, samarbetar vi med HALLE som leverantör.
Vindnät:
Har du redan byggt ett ﬁnt räcke
på din nya terrass men ändå söker
vindskydd som inte förstör
utsikten? Då är ett vindnät ett
alternativ för dig! Nätet stoppar
70% av vinden och du kan
fortfarande se igenom det.

Välkommen in till vår butik på
Norrängstigen 3 i Jomala, Sviby!

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

Två museer under samma tak!

Storagatan 1, Mariehamn

Vi är din uterumsexpert på Åland

Uterumsexperten är din självklara uterumsleverantör. Vi har
alla typer av uterum, från enkla inglasningar till avancerade
vinterträdgårdar och fasadsystem. Hos oss får du goda råd
inför ditt uterumsköp. Vi kan komma hem till dig och titta på
vilken lösning som passar just ditt hus och dina önskemål.

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!

Uterum

www.museum.ax
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U

nder några somrar i rad har paret
Jennifer Sundman och Lars-Johan
Mattsson parallellt med sitt gårdsmejeri och jordbruk på Mattas i
Sund även drivit ett kafé. Men med tre små
barn och mycket att göra med gården räckte
inte riktigt tiden till i år.
– Vår kompis som jobbar på mejeriet
frågade oss först om vi ville jobba i kaféet
på sommaren. Sedan kom frågan om vi ville
driva det själva och det ville vi självklart, säger Ella Pykäläinen.
– Vi funderade och kom fram till att det
skulle vara en bra erfarenhet, att prova
driva en liten business, fortsätter hon.
De båda vännerna har ingen tidigare
erfarenhet av att driva företag och säger att
våren bestått av mycket iordningställande
och telefonsamtal.
– Vi har lärt oss väldigt mycket på den
lilla tid vi hållit på. Det har varit mycket
kontakt med Ålands näringsliv, ÅMHM och
skattebyrån för att få alla på papper på rätt
och att man inte glömmer något.

Bra början
När Åland Just Nu ringer upp har de haft
öppet kaféet i några dagar och än så länge
har allt flutit på som de hoppats.
– De två första dagarna var det riktigt
mycket med folk, sen har det varit lite lugnare. Men det är på helgen, när folk är lediga, vi hoppas det ska komma mycket folk,
säger Isabelle Törneroos.
Som nybörjare med att driva så väl företag som kafé är det mycket att tänka på och
under början av juni gäller det ännu framför
allt att prova sig fram.
– Det har varit lite svårt att veta hur
mycket man ska baka och förbereda inför
alla dagar, säger Ella Pykäläinen.
– Men vi har satsat på att göra mycket,
fortsätter hon och skrattar.
Fördelen för vännerna är att Mattas
gårdscafé funnits sedan tidigare och en del
av det konceptet har de nya kaféinnehavarna tagit med sig.
– Båda tidigare åren det har varit öppet
har de haft grillostburgare på gårdens egen
grillost som påminner om halloumi, ostpaj
och bröd. Den har vi valt att behålla, berättar Isabelle Törneroos.
– Vi använder så mycket vi kan från
gårdsmejeriet: ost, smör, mjölk och glass.

Intresse för matlagning
De två vännerna har känt varandra sedan
gymnasiet men har de senaste åren studerat på olika orter. Ella Pykäläinen är examinerad ergoterapeut i Helsingfors men har
det senaste året studerat till PR-strateg på
distans från Sverige. Isabelle Törneroos tog
i sin tur examen som inköpare i textil och
mode från Borås under våren.
– Vi är ett bra team och lär oss mycket av
varandra hela tiden, säger Ella Pykäläinen.
Intresset för matlagning har alltid funnits
där hos båda men växte till sig ordentligt
när de flyttade hemifrån till sina respektive
studieorter.
– Det har framför allt varit att laga mat
med kompisar, mycket plockmat och sånt.
Jag tycker det är viktigt att äta med alla
sinnen, det ska dofta, smaka och se gott ut,
säger Isabelle Törneroos.

Utställning och morotskaka
När det kommer till vad som ska serveras
på kaféet är det viktigt att de själva tycker
att det är gott samt att det blir variation.

På gården I Sund driver de två gymnasievännerna café tillsammans för första sommaren, men har redan hunnit börja fundera på om det blir fler.

Caféinnehavarna hoppas på hemestrande ålänningar och turister från fasta Finland.

– Just nu lagar vi några olika bakverk
som vi vet att vi tycker om och tycker är
goda. Vi har till exempel en morotskaka
med färskost från mejeriet. Då vi båda gillar frostingen kör vi dubbla lager frosting.
Ett i mitten och ett på toppen, säger Isabelle
Törneroos.
– Sen vill vi inte bli ett kafé som alltid
serverar samma sak så det är viktigt för oss
att vi byter ut vad vi serverar, säger Ella Pykäläinen.
Utöver kaffe och fika kommer det även
att bjudas på konst på Mattas gårdscafé i
sommar.

Hemlagat och närproducerat är två av de ledord som genomsyrar Isabelle Törneroos
och Ella Pykäläinens café.

– Juha Pykäläingen kommer att ställa
ut sin konst, som såklart även är tillförsäljning, säger Isabelle Törneroos.
Med en annorlunda sommar framför sig
är de två nyblivna kaféinnehavarna positiva
och hoppas på att hemestrande ålänningar
och finländare kommer hitta ut till Sund.
– Vi har redan pratat om att det skulle
vara kul att ha det nästa sommar igen om
det går bra, det känns som en rolig grej att
göra flera somrar, säger Ella Pykäläinen.
Text: Otto Johansson
Foto: Hülya Tokur-Ehres

”Just nu lagar vi några
olika bakverk som vi vet
att vi tycker om och tycker
är goda. Vi har till exempel en morotskaka med
färskost från mejeriet.
Då vi båda gillar frostingen kör vi dubbla lager
frosting.” Isabelle Törneroos

“Det känns
som att många
vill utforska utbudet
hemma på Åland och då
kanske de till och med
vågar sig ut till Sund”,
säger Isabelle
Törneroos.

”Vi vill inte bli
ett café som alltid
serverar samma sak
så det är viktigt för oss
att vi byter ut vad vi
serverar”, säger Ella
Pykäläinen.
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SOMMAR-REAN
HAR BÖRJAT
Alla bord och stolar 30-60%

Rabatt! *

20-30% Rabatt!
Hela sortimentet

Alla mattor
indoor/outdoor

50-80% Rabatt!*
Betong: Figurer, fontäner, piedestaler och krukor

30% Rabatt!

*

Gäller på ordinarie pris

Besök vår hemsida: www.tillfallet.com
Bredvid S-Market Möckelö Tel. 12101

Öppettider: Vardagar 12-18 Lördag 11-15 Söndag stängt
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Tack för att du
tvättar händerna
och minskar smittorisken av covid-19

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

alvsbytalo.fi

Njut av åkturen
– betala när du kör!
Vår premie för motorcyklar
är nu säsongsanpassad.
Du betalar när du kör som mest.
Känn dig trygg och fri
på vägarna i sommar med vår
förnyade MC-försäkring!

omsen.ax | 018 27600 | Köpmansgatan 6

Kolla vilka vettiga
sommarförmåner!
Nu är det dags att förverkliga förnuftiga boendedrömmar och skaffa ett eget
Älvsbyhus. Utnyttja sommarrabatten på 20 % som du får på populära tillval:
moderna takpaket, daglyktor samt garage/biltak som passar dig bäst.
Fråga mer av din egen försäljare:
susanna.olsson@alvsbytalo.fi, 0400 515 831

Erbjudandet är i kraft till den 9.8.20 så agera snart!

Trendspaning

Just nu 5 / 2020
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MAT- OCH DRYCKESTRENDER
Efter en vår där restauranger fått fokusera på take-away är sommaren är här och de åländska krogarna får öppna upp igen.
Åland Just Nu ringde upp några åländska krogprofiler för att fråga vad sommarens trender kan tänkas bli.
Otto Johansson

Adrian Bäckman

Julius Pettersson

bartender på Indigo

krögare Nautical

barchef Boquerian

– När det gäller sommarens dryckestrender tror jag att rosévinerna fortsättningsvis
kommer att drickas både här och var. Aperol
spritz-trenden håller i sig ännu i år men
andra typer av spritz och läskande cocktails
får ett uppsving. Alkoholfria cocktails kommer att fortsätta öka och de görs också med
mer kärlek. Sist men inte minst tror jag att
vi kommer att dricka mer lokalt tillverkad
dryck och få upp ögonen för det rika utbud
vi har på Åland.

– Som det har sett ut under många år så
kommer självklart lokalt och närproducerat både på dryckes- och matfronten vara
i stort fokus. På dryckessidan tror jag vi
kommer att få se mer och mer produkter av
både frukt och bär som tas tillvara och förädlas till både alkoholhaltiga drycker samt
mycket även utan alkohol. Man har fått
mer förståelse för att ta vara på det mesta,
och tillverka ekologiska närproducerade
drycker. Det går en stor trend i Norden om
att äta mycket mera nyttigt, och samtidigt
dricka alkoholfritt, så att man kan gå på
fest och äta och dricka gott, men samtidigt
ta en löprunda tidigt dagen efter.
– På samma sätt som med dryckerna är
det självfallet ekologisk, närproducerad mat
som även i år och många år framöver står i
fokus. Här kommer nog många ta ut svängarna när det gäller att odla vissa typer av
grönsaker, spannmål och så vidare som vi
kanske inte är så vana att se i Norden.

– Hittills i sommar har vi sett att det är
mycket klassiker som hänger kvar från tidigare år som sangria och Aperol spritz, det
har vi sålt mycket av här åtminstone. Sedan
går det lokala utbudet bra också, turisterna
vill testa på åländsk öl från Open Water Brewery och Stallhagen men också alkoholfri
äppelmust och läsk från våra åländska producenter. Överlag märker man att fler frågar
efter alkoholfria drinkar eller annat så det
blir en del sånt. Själv är jag ölmänniska och
dricker mest hantverksöl.

Joel Lindholm

”Alkoholfria
cocktails kommer
att fortsätta öka
och de görs också
med mer kärlek.”

”Turisterna vill testa
på åländsk öl från
Open Water Brewery
och Stallhagen men
också alkoholfri äppelmust och läsk.”

Michele Ferrari
krögare Nonna Rina
– Jag tror att som vi sett de senaste åren
kommer lokalproducerat och närproducerat
hålla i sig och öka som trend. Folk vill vara
medvetna om att det är kvalitetsråvaror de
får och det är något som dessutom ökat
sedan man införde ursprungsmärkning av
kött. Det är jättebra för de som satsar, för
det är faktiskt inte så mycket dyrare. Samtidigt har det under våren varit bara takeaway och det är något som verkar hålla i
sig för vår del. Trots att vi bara har en liten
andel av de turister som vi brukar ha så har
det varit mer take-away än vanligt under
sommarens början.

”Folk vill vara
medvetna om att
det är kvalitetsråvaror de får.”

28

Recept

Just nu 5 / 2020

MEMPHIS STYLE

wet ribs

Ribs, eller revben som det ju heter på svenska, kan nog vara det allra
roligaste köttet att grilla. Jag lovar också att tiden framför grillen inte är
bortkastad för det här är så gott så du bara inte kan sluta äta.

De flesta rubs och grillsåser som används till revben liknar varandra och bygger ofta på samma bas med senap, ketchup, lök- och
vitlökspulver. Men det finns alltid skillnader, även när det gäller rubs och såser med samma namn.
När det gäller Memphis style-ribs utmärks ingedienslistan framför allt av paprikapulver, farinsocker, svartpeppar, cayennepeppar, lök-, vitlöks- och senapspulver, kummin, sellerifrön och chilipulver. Det är heller inte ovanligt med rosmarin och ingefära.
Det här är grillning när det är som bäst. Smaken tar dig direkt till en solig barbeque i Memphis,Tennessee. Wetribs är dock inget
du ska bjuda på när det är finfest med vita klänningar, då det som namnet avslöjar är kladdigt eftersom revbenen efterbehandlas
med grillsås. Man kan också välja att enbart använda rub för att få “torra” ribs. Dubbla i så fall mängden rub.

Text och foto: Staffan Lund
Grundrecept från bbqlovers.se

Koka revben före
tillagning?
Att koka revben anses förbjudet av vissa. Näst intill
brottsligt. Varför det kan man undra? Ja, för det första är
det ett missförstånd att man måste koka, att det blir segt om
man inte gör det. Det stämmer inte och beror troligtvis på
att du grillar för snabbt och för hårt eller har en styckdetalj med segare fibrer som måste tilllagas länge. Grillar
man tillräckligt långsamt blir det både saftigt och mört,
vilket gör att kokning inte är behövs.
Om man däremot inte vill stå vid grillen i fem timmar,
eller av någon annan anledning vill korta ner grilltiden
ser jag inget fel med att förkoka.
Man gör som man vill och förkokta revben
blir också väldigt gott!
Men! Det man ska komma ihåg är att det som faktiskt
händer när man kokar revben är att köttet tappar fett och
smak. Det blir en köttbuljong helt enkelt.

Memphis style wet ribs
Du behöver:

Till grillsåsen:

Gör så här:

2 bitar spare ribs (St. Louis style-cut,
men det är inget måste) på cirka ett
kilo vardera
Rökflis, gärna av hickory eller äpple
men funkar med vilken som helst (kan
även uteslutas)

3 dl ketchup
1,75 dl vatten
1,75 dl farinsocker
2,5 dl lönnsirap
4 msk flytande honung
3 msk mörk sirap
4 tsk salt
4 tsk worcestershiresås
1,5 tsk soja
1,5 tsk liquid smoke
1 tsk lökpulver
0,75 tsk majsstärkelse (kan uteslutas)
0,5 tsk senapspulver
0,5 tsk cayennepeppar
0,5 tsk nymald svartpeppar
en nypa sellerifrön, en nypa spiskummin
Såsen går att spara i kylen ett par veckor.

Ta fram revbenen ur kylen.
Blanda alla ingredienser
Dag 1:
till grillsåsen i en kastrull
kvällen innan revbenen
ska grillas.
Koka upp och låt puttra på svag värme
i cirka en minut.
Låt svalna och häll upp i burk och förvara i kylen.
Dra bort membranet från revbenen
med hjälp av kniv och handduk.
Blanda noga ihop ruben.
Strö ruben över dina revben och gnid
in ordentligt.
Plasta in i plastfolie och låt ligga i kylen
över natten, så att köttet verkligen får
smak av kryddorna.

Rub:
2 msk farinsocker
1 msk paprikapulver
1,5 tsk salt av bästa sort
1 tsk nymalen svartpeppar
0,5 tsk vitlökspulver
0,5 tsk lökpulver
0,5 tsk torkad selleri eller sellerifrön
0,5 tsk cayennepeppar
0,5 tsk spiskummin

Snakemetode
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Dag 2:
att slockna. Lägg
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briketter i ena än
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den av ormen. Lä
gg
på
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t
och justera tempe
and slow” på
raturen till vad du
cirka 100-125 grader, alltså
är ute efter.
långsamt med låg temperatur helt
enkelt. Receptet utgår från en grill och
“snakemetoden” funkar utmärkt.
När det börjar ryka från grillen, lägger du på dina revben med köttsidan uppåt.
Håll koll på temperaturen, den får absolut inte stiga över 125 grader.
Grilla hellre för sakta.
Fyll på med rökflis när det behövs och rök de första 2-3 timmarna. Totalt ska grilltiden bli cirka fyra-fem timmar, eller tills du känner att köttet släpper lätt från benet.
Efter ungefär tre-fyra timmar plockar du av revbenen och penslar med såsen.
Pensla lite nu och då tills du känner att köttet släpper lätt från benet, då är det klart.
Man måste inte använda sig av varken lock eller snakemetod, det viktiga är att grilla
på indirekt värme. Man kan också lägga in köttet i foliepaket om man vill.

Recept

Just nu 5 / 2020

nu ännu
bättre pris

Ribsskola

Förvirringen kan ibland
vara total när det kommer
till revben och det är inte
konstigt eftersom översättningen från svenska
till engelska inte alltid är
den bästa. Att samma typ
av revben sedan kallas för
olika saker på olika platser
gör inte saken enklare. En
kötthandlare kan i sin tur
ge en egen benämning på
sina revben ... du förstår ...
som att reda ut vinklassificeringar i Bordeux.
Här reder jag i allafall ut
några vanliga missförstånd
och förklarar grunden:
Revben finns som bekant både på gris
och ko och därav kan man använda
revben från båda. Kan tyckas självklart
men vissa tror att man bara använder
revben från gris, vilket är helt fel. Nötkött
är väldigt vanligt, så även lamm.
När det kommer till de olika revbensdelarna brukar jag använda svenska
för styckdetaljerna (högrev, bringa
osv) och engelska när det handlar om
benämningen på revbenen (short ribs,
spare ribs). Dock är det absolut enklast
om man lär sig allt på engelska, då de
olika benämningarna på revbenen ofta
baseras på olika “vanliga” styckdetaljer
på engelska.
Exempel: Chuck short rib
Chuck = högrev
Rib = revben
Short = kort
Alltså är chuck short rib en benämning
på korta revben som är en del av, eller
sitter i anslutning till, högreven på en
ko. Att det rör sig om en ko listar man ut
genom att högrev är nötkött, på en gris
heter det karré).
Ibland kan man höra något i stil med:
“Jag lagade revben i helgen men de blev
inte alls lika goda som sist även fast jag
gjorde precis som senast”.
Förklaringen är ofta att man använt
helt olika typer av revben. För precis
som med de “vanliga” styckdetaljerna
ger de olika delarna av revbenen helt
olika smak och textur beroende på var på
djuret de sitter. Få skulle välja exempelvis en bringa framför en högrev när det

sommaröppettider
S-market Godby 1.6–30.8
mån–fre 7–21, lör 9–21,
sön 10–21

Oändligt
många namn

Som sagt finns
olika typer, och det väldigt många namn på bå
så lång beror på samma typ av revben. Att listande
exempel hur m ofta på små skillnader i styck är
bensbiten, trimmånga revben som lämnats kvarning, till
på
ning med mera.
Sedan har olika revländer
olika namn.
Ett exem
Otrimmade platepel:
short ribs
Den här delen be
står av både rev
ben och bringa
minst två
med
De är feta och ga, eller max 5 revben.
nska köttiga och
mellan pony-boc
kallas allt
k rib
cia, costillas cortas, costine de pans eller côtes
de plat.

ska lagas köttgryta (även om båda fungerar utmärkt). På samma sätt ska man
fundera när man väljer revben. Hur vill
jag ha dem? Hur ska de tillagas? Just en
bringa kräver långt mer tillagningstid för
att få de långa fibrerna möra och goda.
Här följer några av de vanligaste revbensdelarna på nötkött och fläsk:

Nötkött:
Delas enklast upp i:
Back ribs och Short ribs
Back ribs
Sitter närmast ryggen och kallas också
för “shiners” eftersom de har så lite kött
ovanpå, vilket gör att benen “lyser” igenom. Shiners kan också uppstå genom
undermålig styckning där man tagit bort
för mycket kött. Till skillnad från grisens
baby back ribs, som är köttiga, vill man
oftast använda nötköttet intill backribsen
till annat, vilket gör dem tunnare än de
kunde vara.
Short ribs
Är som namnet avslöjar korta och sitter
både framför och under back ribsen.
Närmast magen och närmast högreven.
Short ribs, eller tjocka revben som det
brukar kallas på svenska, är egentligen
bara ett samlingsnamn för det som
sedan delas upp i:

Chuck short ribs
Sitter precis under högreven och är
styckas ofta med revbenens första till
femte revben. Kallas även flanken ribs.
Short plate ribs
eller loaded beef ribs
Sitter på den nedre delen av revbenen
närmast magen likt grisens spare ribs.
TIll skillnad från spare ribs är dessa ofta
styckade i mindre bitar så här gäller det
att välja bit med omsorg om man vill ha
mycket kött.

Gris:
Baby back ribs
Baby back ribs sitter på övre delen av
grisens revben, närmast ryggraden. Den
här delen är mer köttig än spare ribs.
Spare ribs
Spare ribs sitter på  den nedre delen
nära magen ungefär där sidfläsket sitter.
De är tunnare och lite längre än baby
back ribs som alltså är korta och lite
tjockare. Kanske den vanligaste styckdetaljen. De är långa och tunna med elva
till tretton ben.
St. Louis-style spare ribs
Det här är spare ribs där man tagit bort
bröstben, brosk och revbensändorna för
att få en vackrare presentation. Sådana
“specialcuts” finns det massor av för
den som vill nörda ner sig.

Hönö Skärgårdskaka

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

S-market Jomala 15.6–2.8
mån–fre 7–24, lör 7–24,
sön 10–24

AGA gasolflaskor nu hos oss
T.ex. påfyllning av
stålflaska 11 kg

24

95

Godby, Godbyvägen 1424,
Godby. Tfn 010 765 9600.
Jomala, Lövuddsvägen 1,

Mariehamn. Tfn 050 318 3767.
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Fasadmålning

AC -service!

även tak

Vi är nu certifierade
och kan erbjuda er
aircondition service!
Har din bils AC slutat fungera
eller tappat effekt? AC-systemet
behöver servas för att fungera.
Boka tid för service och
optimera ditt AC-system!

Hur ser din fasad ut?
Ser din fasad smutsig och föråldrad ut?
Kanske har färgen börjat flagna?

Reparation av stenskott

Förläng livslängden på din fasad med målning.

Gratis besiktning och offert

Boka reparation av stenskott
eller byte av vindruta!
Ring 23 280.

av professionella målare.

Alla jobb med garanti!

CB
Konstruktion
Ring för offert: 0457 313 5157

Vi erbjuder även fri
lånebil när du lämnar
in din bil för glasbyte.

Välkommen
till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

1980-2020

AVGIFTSFRI TV I ETT HELT ÅR!*
Jubileumserbjudande
mca.ax

• Gäller vid återinkoppling och nyanslutning i MCAs nät!
• Gäller grundavgift för fastighet, värde 129,60!
*Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Bindningstid 24 månader.
Erbjudandet gäller vid avtal som tecknas innan 31.12.2020.

Exklusiv HDTV till alla – billigt, enkelt & praktiskt!
Tel. 17 122 | info@mca.ax

Allemansrätt
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Allemansrätten. Den finns i nästan hela Norden men skiljer
sig från land till land. Allemansrätten på Åland ger i dagsläget även en rätt till att plocka exempelvist bär, svamp och
icke-fridlysta blommor för eget bruk, men inte i överflöd.

Allemansrätten – det här gäller
Med en sommar där resor varit
omöjliga har många ålänningar
hittat ut i naturen. Men vilka
rättigheter och skyldigheter
ger egentligen den åländska
allemansrätten individen?
Allemansrätten är något som finns i nästan hela Norden och formuleringarna kring
människans rätt att röra sig i naturen skiljer sig i lagtexten från land till land.
– Vi har en lite mer begränsad allemansrätt här på Åland jämfört med Sverige och
Finland, säger Helena Blomqvist, byråchef
på miljöbyrån på Åland.
Enligt naturvårdsintendent Maija Häggblom, även hon på miljöbyrån, finns det
en ganska enkelt förklaring till varför den

åländska allemansrätten är lite restriktiv.
– Det privata ägandet på Åland är väldigt
starkt. Det finns färre områden med allmän
tillgång över huvud taget och även om det
kanske inte känns så, så är vi inklämda
med varandra, säger hon.

Fråga om markägarens lov
Ett av de ställena där den åländska allemansrätten skiljer sig som mest från sin
svenska eller finska motsvarighet är frågan
kring övernattning på privat mark.
– Det är god sed att fråga markägaren
om lov innan man exempelvis tältar utanför
campingplatserna. Samma sak gäller med
att övernatta med båt utanför gästhamnarna, säger Helena Blomqvist.
– Mycket i allemansrätten handlar om
sunt förnuft. Att inte störa människor eller
förstöra något, säger Maija Häggblom.
Orsaken till att allemansrätten är formu-

alternativ
till våld

Naturskyddsområden och fiske
Allemansrätten är i grunden en sedvanerätt,
en sammanfattning av vad som är brukligt
och accepterat på Åland som naturvårdsintendenterna har sammanställt. Naturvårdsintendenterna gör i dagsläget uppdateringar
av den för att anpassas till dagens situation.
– Sättet som människor vistas i naturen har ändrats med tiden, förklarar Maija
Häggblom.
Allemansrätten ger i dagsläget även en
rätt till att plocka exempelvist bär, svamp

och icke-fridlysta blommor för eget bruk,
men inte i överflöd.
– Andra saker att tänka på är att inte
göra upp eld på berg samt att inte lämna
skräp efter sig, säger Maija Häggblom.
En annan sak som är bra att känna till
om man kommer till Åland för att fiska är
att även här skiljer sig reglerna från exempelvis Sverige och Finland.
– Man måste ha ett fiskekort eller fiskerätt för att få fiska här på Åland, det är något som avviker, förklarar Helena Blomqvist.
Avslutningsvis finns även några naturskyddsområden på Åland, där gäller inte allemansrätten alls.
– Oavsett allemansrätten ska man inte
börja gräva upp några växter eller plocka
något alls i dem, säger Maija Häggblom.
Text: Otto Johansson

Nu är det sommar!

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

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

lerad så att man bör be om markägarens
tillstånd för mer än enstaka nätter är att
man från landskapets sida vill leda människor till de faciliteter som finns.
– På campingplatserna och i gästhamnarna finns infrastruktur med toalett eller
dass, en möjlighet att vaska sig och en bra
skräphantering, säger Maija Häggblom.

i samarbete

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

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
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ÅLAND
I SIKTE

Njut av god mat i
genuin skärgårdsmiljö!
På Café Kvarnen strävar vi efter att laga mat med
lokal åländsk förankring och med en stor del av råvarorna
från producenter i närområdet. Genom traditionella metoder
tillsammans med nytänkande vill vi att maten både ska
kännas bekant och nyskapande på samma gång.

Vi har öppet i juli och augusti - följ oss på facebook

Passa på att göra ett
besök till Jurmo i sommar.
En dagsutflykt med egen båt
eller en resa med skärgårdsfärjan
från Hummelvik. Boka
övernattning på vandrarhemmet.
Tfn +358 40 5064 777

Café
KVARNEN
JURMO

Åland museums sevärdheter
www.museum.ax

Museigården Hermas
Enklinge
1-31 juli,
dagligen 10-17

Bomarsunds
fästingsruiner
Sund
Kan besökas året om

Ålands
skolmuseum
Vårdö
22 juni-2 augusti,
dagligen 10-16

Kungsö
batteriberg
Jomala
Kan besökas året om

Eckerö Post- & Tullhus
Eckerö
16 juni-27 september,
dagligen 10-18

Bomarsundsmuseet
Sund
juni mån–fre 10–17
juli dagligen 10–17
aug mån–fre 10–17

Jan Karlsgårdens
friluftsmuseum
Sund
9 juni-20 september,
dagligen 10-17

Fängelsemuseet
Vita Björn
Sund
9 juni-20 september,
dagligen 10-17

Rödhamns
museum
Lemland
juni–augusti
dagligen 8–22

Sålis
batteriberg
Hammarland
Kan besökas året om

Nordisk hantverksfestival
med kurser, workshops,
föreläsningar, utställningar
och marknad.
SLOYD FEST
arrangeras 29-30 augusti vid
Eckerö Post & Tullhus, Åland
Välkommen!
. Mera info: www.sloydfest.net .

Klosterkällaren
på Hamnö
Kökar
April–oktober

Idas stuga
Saltvik
Kan besökas året om

Hemestertrender
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Enligt Visit Åland finns ett ökat intresse för vandring. Vandringslederna och -stigarna har märkts ut tydligt under
våren och försommaren, vilket kan vara en bidragande orsak. 
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Andra trender under
annorlunda sommar
Åland Guide med
tips om allt du kan
göra på Åland!

Åländska frågor

Häng med och upplev alla sevärdheter, aktiviteter,
shopping, mat & dryck, museer, naturstigar och
mycket, mycket mer. Med Åland Guide blir det
aldrig tråkigt.
VI PRATAR GÄSTERNAS SPRÅK – OCKSÅ FINSKA OCH ENGELSKA!
Guiden finns i separata språkupplagor på svenska, finska och engelska.
Gästerna från Finland och Baltikum är viktigare än någonsin i år.
PAPPER + DIGITALT!
Artiklar och annonser i Åland Guide exponeras i e-magasinet på nya fräscha
aland.com! Läs bekvämt i dator, telefon eller läsplatta!
VILL DU GE ÅLAND GUIDE TILL DINA GÄSTER?
Omtänksamma turistföretagare ger Åland Guide till sina gäster.
Mejla guide@strax.ax och ange vilka språk du vill ha. Levereras i buntar om 25 ex.
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Utöver vandringen finns det två utomhisaktiviteter som gått starkt våren 2020 och
som man på Visit Åland tror att kommer
att hålla i sig in i sommaren 2020.
– Discgolfen har fullkomligen exploderat lokalt och när utbudet av natursköna
banor inom kort blir mycket större så
är det något som säkert kommer att ge
positiva effekter för både ålänningar och
potentiella besökare.
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Discgolf och vanlig golf
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Under våren har Visit Åland gjort en satsning på en kampanjsida för att lyfta Åland
för ålänningar och ålänningarna har ställt
många frågor enligt Björn Wennström. Till
sommaren har kampanjsidan utvecklats
till en plattform för att ge tips om aktiviteter på hemmaplan för ålänningar.
– Det har varit mycket intresse för just
vandringslederna men också för att hyra
stugor på Åland, det var det många ålänningar som gjorde på påsken till exempel.
Just stugorna är något som ser ut att
hålla i sig även in i sommaren när det initialt åtminstone är just hemestrande ålänningar och turister från fasta Finland som
turistar på Åland.
– Det kanske beror på att man vill vara
där och rå om sig själv och inte behöva
oroa sig för smittspridning. Stugliv kombinerat med naturupplevelser och aktiv
fritid är sannolikt något som kommer att
tilltala marknaden den här sommaren, säger Björn Wennström.
Generellt tror han även att det är viktigt att alla hjälps åt med att se till att
Åland är en trygg destination.
– Det är viktigt att turismbranschens
företag är noggranna med hur de hanterar
frågor relaterade till hygien och minskad
smittspridning under sommaren så att
både besökare och ålänningar kan känna
sig trygga i situationen.

Mö

I maj 2020 såg de åländska hotellanläggningarna en minskning på cirka 20.000
övernattningar jämfört med samma månad 2019, enligt Ålands statistik- och
utredningsbyrå. Det nya coronaviruset
har kraftigt påverkat Ålands livsnerv, turismen, och sommaren 2020 kommer att
bli annorlunda på många sätt.
Björn Wennström, marknadskommunikatör på Visit Åland, säger dock veckan
innan midsommar att det finns några
trender som trots allt går starkt.
– Det är först nu precis inför midsommar som vi börjat kunna se trender den
här sommaren. Man ska ju komma ihåg
att en normal sommar så är just den här
veckan det riktiga startskottet på sommaren, då Alandia Cup brukar synas i stadsbilden i Mariehamn till exempel.
En av de tydligare trender han kan se
är att det redan under våren varit ett större
tryck på utomhusaktiviteter än vanliga år.
– Vi har sett ett stort intresse för vandring och här spelar det säkert också in att
de åländska vandringslederna och -stigarna har märkts ut tydligt under våren
och försommaren.

Men det är inte bara discgolfen som
man sett ett ökat intresse för utan även
den traditionella golfen.
– Det har varit många nya medlemmar
i klubben och aktiva juniorgrupper som
spelade fler rundor än normalt den här
årstiden.
– Ålands golfklubb har dessutom inom
kort en helt nyrenoverad bana att erbjuda,
något som redan innan pandemin slog till
hade rönt ett mycket stort intresse både
på den svenska och finska marknaden.
Det tror jag kommer att ge mycket positiva
effekter när man kan resa ”normalt” igen.

Gal

Vandring, golf och stugor.
I och med coronaviruset och
nedstängningen av samhället
har turiståland fått ställa om
inför sommaren 2020 men
Visit Åland ser ändå några
trender som går starkt i
sommar.
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Evenemang

VARJE DAG
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidade turer i Kastelholms slott
11.00 finska. 12.00 svenska/
engelska. 13.00 finska. 14.00
svenska/engelska.
BARN / UNGA / MAT

Överlevnadsbana mini i Smakbyn
Drop-in hela sommaren.

måndag 6
MARKNAD / LOPPIS Bakluckeloppis

vid Önningebymuseet Kl 18-20.
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

VARJE VARDAG

Ute Zumba® vid Tullarns äng i Mariehamn Bokning till natalie@mifitness.
net. Kl. 19-20.

BARN / UNGA / KULTUR

TEATER Sommarteater: MADE IN

Pysseldagar på Jan Karlsgården
Kl. 10.00-11.30 och 12.30-16.30.

ONSDAG-LÖRDAG
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

VARJE TISDAG
Öppet hus med loppis på Nybonds
i Lumparland kl. 18-21.

Röda KorsgårdenTre tillfällen i sommar med dans och olika jazzdansstilar. Alla är välkomna oavsett
tidigare erfarenheter. 23.6 Commercial Jazz, 30.6 Lyrical Jazz och 7.7
Jazz. Kl.19.00-20.30.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Otto Johansson

tisdag 7
DANS / WORKSHOP Sommardans på

Lars Sonck vandringar i Mariehamn
Samling vid statyn Maria Alexandrovna i stadshusbacken kl. 19.
TEATER

VARJE TORSDAG
MARKNAD / LOPPIS

Kvällsloppis på torget i
Mariehamn kl. 17-21.

VARJE FREDAG
GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting
Självstyrelsens och demilitariseringens bakgrund och nutid.
Kl. 10-ca 11.30.

JULI
lördag 4
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Stadsvandringar på temat Badortsliv i
Mariehamn sommaren 1900 Inomhus
i Mariehamnsmuseet med Ann-Gerd
Steinby. Kl. 14.
SPORT Damfotboll: Åland United -

Ilves Wiklöf Holding Arena kl. 17.
SPORT Ålandstravets Dubbeltrav

Dag 2 V65 Kl. 19.30.

söndag 5
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.
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.

... Nicklas Lantz, frilansande
kulturarbetare som efter en vår
där allt varit inställt återigen sätter upp teater med en enmansföreställning av Selma Lagerlöfs
”Kejsarn av Portugallien” på
Skeppargården Pellas i Lemland.
Hur känns det att få sätta upp teater igen efter
en vår som denna?
– Det känns helt underbart att få möta publiken
igen! Visst var det kul att filma Romeo & Juliet,
men ingenting slår att vara i rummet med människor runt omkring sig. Men det är ändå inte så
att jag räknat dagarna. Coronarestriktionerna
öppnade också för att kunna jobba i ett lugnare
tempo och inte behöva fara iväg och spela hela
tiden. Det blev en sorts ro, som jag hoppas kunna
ta tillvara och behålla inför framtiden.
Vad är ditt bästa tips för att ta vara på sommaren på Åland?
– Mitt bästa tips att ta tillvara sommaren på
Åland, är att helt enkelt ge sig ut i naturen. Här
finns ju allt. Skogen, bergen, havet och alla fina
vandringsleder och öppna gårdar med butiker.
Bara att se sig om. Det är närmare än man tror.

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

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
KULTUR / MAT

Öppet hus med kaffeservering på
Övernässtugan i Mariehamn kl. 12.

Se Teater Gården på Facebook för
bokning och föreställningar.

MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär i Ham-

marland 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.
SPORT

Ligafotboll: IFK Mariehamn – FC
Honka Wiklöf Holding Arena kl. 18.30.
SPORT

Hatha-yoga kl. 18-19.15. Samling
vid volleybollplanen.
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.

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.

lördag 11
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Stadsvandringar på temat Badortsliv i
Mariehamn sommaren 1900 Inomhus
i Mariehamnsmuseet med Ann-Gerd
Steinby. Kl. 14.
SPORT Semesterloppet i Eckerö 2020

Hela familjens motionsfest. Välj
mellan 12km, 8km, 4km och 1km.
Se www.semesterloppet.ax

söndag 12
MARKNAD / LOPPIS Öppet på Bosses

Antik. Allmoge & Kuriosa i Hulta i
Sund Söndagar 11-18 och onsdagar
15-20.

torsdag 9
KULTUR / TEATER

Teater Gården i Mariehamn:
”Fastighetsskötaren” Harold Pinters
pjäs ”Fastighetsskötaren” på Gustaf
Erikson-villans gård i Mariehamn.

i Mariehamn Bokning till natalie@
mifitness.net. Kl. 19-20.

tisdag 14
ÖVRIGT Bilbingo på Ålandstravet

Varannan tisdag under juni-augusti.
Försäljning av brickor och tilltugg
börjar kl. 18, bingospelet startar kl. 19.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR Lars

Aquazumba️ i Mariebad
Bokning mifitness.net. Kl. 19-19.45.
TEATER Sommarteater: MADE IN

SPORT Utezumba vid Tullarns äng

SPORT Ute-yoga på Lilla Holmen

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

”SMAKA PÅ FÖGLÖ” DAG, VARJE
ONSDAG I JULI Ottos Trädgårdscafé,
Sommarögård och Carlsro Badhotell. Färja från Svinö kl. 12.45. Se
Carlsro.ax

Fler evenemang på aland.com

Sonck vandringar i Mariehamn Samling vid statyn Maria Alexandrovna i
stadshusbacken kl. 19.

onsdag 15
KULTUR / MAT

Öppet hus med kaffeservering på
Övernässtugan i Mariehamn kl. 12.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Foto: Hülya Tokur-Ehres

Middagskryssning med M/S
Sunnan II Med oss kan du göra
lunch- eller middagskryssningar
från Sjökvarteret och äta god
mat ombord. Både kortare och
längre turer. Även specialkryssningar. Se Sunnan.ax för tider,
priser, måltider och övrig info.

Just nu 5 / 2020

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

lördag 18
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
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Stadsvandringar på temat Badortsliv i
Mariehamn sommaren 1900 Inomhus
i Mariehamnsmuseet med Ann-Gerd
Steinby. Kl. 14.
SPORT / ÖVRIGT

Bilutställning och sommarcruising i
Mariehamn Traditionell bilutställning
kl 11-16 med efterföljande sommarcruising genom stan kl. 19.

söndag 19
SPORT Käringsundsloppet 2020

”SMAKA PÅ FÖGLÖ” DAG, VARJE
ONSDAG I JULI Ottos Trädgårdscafé,
Sommarögård och Carlsro Badhotell. Färja från Svinö kl. 12.45. Se
Carlsro.ax

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

MARKNAD / LOPPIS

BARN / UNGA / SPORT Vestansunda-

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär i Ham-

marland 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.
SPORT

Aquazumba️ i Mariebad
Bokning mifitness.net. Kl. 19-19.45.

loppet 2020 i Jomala Kl. 11.
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik. Allmoge &
Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar 1118 och onsdagar 15-20.
SPORT Damfotboll: Åland United HJK

På Wiklöf Holding Arena kl. 17.

måndag 20
MARKNAD / LOPPIS Bakluckeloppis

vid Önningebymuseet Kl 18-20.
SPORT

måndag 13

torsdag 16

MARKNAD / LOPPIS Bakluckeloppis vid

Hatha-yoga kl. 18-19.15. Samling
vid volleybollplanen.

Önningebymuseet Kl 18-20.

SPORT Ute-yoga på Lilla Holmen

Utezumba vid Tullarns äng i Mariehamn Bokning till natalie@mifitness.
net. Kl. 19-20.
Evenemangen fortsätter på
nästa sida
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Fler evenemang på aland.com

tisdag 21

onsdag 29

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

KULTUR / MAT Öppet hus med

Lars Sonck vandringar i
Mariehamn Samling vid statyn
Maria Alexandrovna i stadshusbacken kl. 19.

onsdag 22
KULTUR / MAT

Öppet hus med kaffeservering
på Övernässtugan i Mariehamn
kl. 12.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

”SMAKA PÅ FÖGLÖ” DAG,
VARJE ONSDAG I JULI Ottos
Trädgårdscafé, Sommarögård och Carlsro Badhotell.
Färja från Svinö kl. 12.45. Se
Carlsro.ax
MARKNAD / LOPPIS

Öppet på Bosses Antik.
Allmoge & Kuriosa i Hulta i
Sund Söndagar 11-18 och
onsdagar 15-20.
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.

kaffeservering på Övernässtugan i Mariehamn kl. 12.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

”SMAKA PÅ FÖGLÖ” DAG,
VARJE ONSDAG I JULI Ottos
Trädgårdscafé, Sommarögård och Carlsro Badhotell.
Färja från Svinö kl. 12.45. Se
Carlsro.ax

SPORT

Aquazumba️ i Mariebad
Bokning mifitness.net.
Kl. 19-19.45.

torsdag 23
SPORT Ute-yoga på Lilla Hol-

men Hatha-yoga kl. 18-19.15.
Samling vid volleybollplanen.

söndag 26

Öppet på Bosses Antik. Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund
Söndagar 11-18 och onsdagar 15-20.
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.
SPORT Aquazumba️ i Mariebad

Bokning mifitness.net. Kl.
19-19.45.

torsdag 30
SPORT Ute-yoga på Lilla Hol-

men Hatha-yoga kl. 18-19.15.
Samling vid volleybollplanen.

AUGUSTI
lördag 1
SPORT Bomarsund Trail Run

Utezumba vid Tullarns äng i
Mariehamn Bokning till
natalie@mifitness.net.
Kl. 19-20.

tisdag 28
ÖVRIGT Bilbingo på Åland-

stravet Varannan tisdag under juni-augusti. Försäljning
av brickor och tilltugg börjar
kl. 18, bingospelet startar
kl. 19.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Lars Sonck vandringar i
Mariehamn Samling vid statyn
Maria Alexandrovna i stadshusbacken kl. 19.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD
/ UTFLYKT Kökarveckan

Aktiviteter vid havet under 9
dagars tid. Se Kökarveckan
2020 på Facebook för info.
Kl. 10-23.30.

Bilutställning: EuroFord Nordic
2020 Bilutställning, servering
och lotteri i Badhusparken.
Kl. 12-16.

tisdag 4
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD
/ UTFLYKT Kökarveckan

Aktiviteter vid havet under 9
dagars tid. Se Kökarveckan
2020 på Facebook för info.
Kl. 10-23.30.

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Lars Sonck vandringar i
Mariehamn Samling vid statyn
Maria Alexandrovna i stadshusbacken kl. 19.

onsdag 5
Öppet på Bosses Antik. Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund
Söndagar 11-18 ochonsdagar 15-20.
GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD /
UTFLYKT Båtutflykt till Sälskär

SPORT Ligafotboll: IFK

Mariehamn – FC Inter Wiklöf
Holding Arena kl. 18.30.
SPORT Aquazumba️ i Mariebad

KROG / NÖJE / MUSIK

torsdag 6

Seagram Jazz’n Blues i
Degerby Micke Björklöf &
Blue Strip spelar på restaurang Seagram kl. 21 den 1
augusti. Jazzbrunch med
Red Beans & Rice kl. 12 den
2 augusti.

Bokning mifitness.net.
Kl. 19-19.45.

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD
/ UTFLYKT Kökarveckan

Aktiviteter vid havet under 9
dagars tid. Se Kökarveckan
2020 på Facebook för info.
Kl. 10-23.30.

MISSA INTE:
• Lunchguiden med nya läckra maträtter alla dagar
• Branschguiden där du hittar hantverkare, butiker, service och allt annat
• Evenemangsguiden med allt som händer på Åland.
Anmäl ditt eget evenemang på evenemang.ax/tipsa
• Artiklar om sevärdheter, aktiviteter, restauranger, cafeer, shopping,
hantverk och mycket mer
• Åländska nyheter i kortformat

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD
/ UTFLYKT Kökarveckan

Aktiviteter vid havet under 9
dagars tid. Se Kökarveckan
2020 på Facebook för info.
Kl. 10-23.30.
SPORT

söndag 2

Nu har vi lanserat aland.com i helt ny form. Massor
med läsning och tips för dig som vill upptäcka allt det
fantastiska Åland har att bjuda. Snyggt förpackat och
lättläst i alla skärmstorlekar. Uppdateras fortlöpande
med nytt innehåll!

Utezumba vid Tullarns äng i
Mariehamn Bokning till natalie@mifitness.net. Kl. 19-20.

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Guidad stadsvandring i Mariehamn: “De gröna stadsmiljöerna under Lars Soncks tid”
Samlingsplats: Torget kl. 14.

Förnyade
aland.com!

SPORT

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.

SPORT

SPORT

måndag 3

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD
/ UTFLYKT Kökarveckan

SPORT

måndag 27

Seagram Jazz’n Blues i
Degerby Micke Björklöf &
Blue Strip spelar på restaurang Seagram kl. 21 den 1
augusti. Jazzbrunch med
Red Beans & Rice kl. 12 den
2 augusti.

MARKNAD / LOPPIS

Aktiviteter vid havet under 9
dagars tid. Se Kökarveckan
2020 på Facebook för info.
Kl. 10-23.30.

Ligafotboll: IFK MariehamnHIFK Wiklöf Holding Arena
kl. 18.30.

KROG / NÖJE / MUSIK

2020 Ett lopp längs vackra
vandringsleder på stigar
och vägar som finns kvar
sedan Ålands ryska tid och
Krimkriget. 12 km, 4,5 km
och 1 km minitrail. Se www.
bomarsundtrailrun.ax/

Bosses Antik. Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund Söndagar
11-18 och onsdagar 15-20.

MARKNAD / LOPPIS Öppet på

Öppet på Bosses Antik. Allmoge & Kuriosa i Hulta i Sund
Söndagar 11-18 och onsdagar 15-20.

MARKNAD / LOPPIS

SPORT Ligafotboll: IFK

Mariehamn – FC Haka Wiklöf
Holding Arena kl. 18.30.

MARKNAD / LOPPIS

Uteyoga på Lilla Holmen
Hatha-yoga kl. 18-19.15.
Samling vid volleybollplanen.

.com

ALLT OM ÅLAND

Aland.com, Åland Guide och Åland Travel Magazine produceras av Strax Kommunikation i
samarbete med besöksnäringen. Vår ambition är att beskriva Åland på ett seriöst och inspirerande sätt för både turister och ålänningar. Tipsa oss om intressanta besöksmål och annonsera gärna – info@aland.com. Annonsbokningar Simon Nurme tel. 525 866, simon@strax.ax
Fler evenemang på aland.com
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Svalka för hunden
Alvarsson
9 m2

7,50
/st

45 mm stock

8.830€
70 mm stock

9.830€
Kaminpaket,
brandskydd och
skorsten ingår.
Frakt 1.300€

Vattenleksaker
för hund

4,90
/st

PET LF
Vattenflaska

600 ml. Praktisk med
”inbyggd” skål

M-Pets Frozen Kylmatta

Small

10,40
Medium

Large

23,90

Måsart
20 m2

16,90

Behöver inte blötläggas, börjar kyla
så fort hunden lägger sig på dynan
• Kylmattan som svalkar ditt djur
omedelbart.
• För ytterligare kyleffekt kan mattan
läggas i frysen innan användning.
• Vikbar.
• Lätt att göra ren.
• Yttermaterial: vattentät PVC.
• Fylld med kylgel. (Giftfritt innehåll)
• Finns i Storlekar: Small 40 x 50 cm,
Medium 65 x 50 cm, Large 90 x 50 cm

45 mm stock

13.300€
70 mm stock

14.500€
Kaminpaket och
skorsten ingår.
Frakt 1.300€
(ej monterad)

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

Weekend House - Baltic Produkter Ab
Överbyvägen 115, JOMALA, TEL. 32 850 info@bila.ax

bp@balticprodukter.ax
Dalvägen 2B, 22150 Jomala - Tel. 018 16929
www.weekend-house.ﬁ

Den elektrifierade Volvo-sommaren är här nu!

De mest köpta laddhybriderna i Finland!
Volvos sortiment för modellåret 2021 är mångsidigare och mer konkurrenskraftigt än någonsin. Hela sortimentet finns nu i elektrifierade versioner: utöver laddhybrider finns alltid ett mildhybridalternativ. Dessutom finns
varje Volvo-modell tillgänglig även med fyrhjulsdrift. Vår bilförsäljning och vår service står till tjänst. Välkommen!

Volvo XC40 T2 Business aut:
Till XC40-modellserien vinterdäck avgiftsfritt
Volvo XC60 T8 AWD Business aut. (MY20) laddhybridsortimentet från: bilskattefritt pris 64 700 €, bilskatt 2 537,12 €, leveranskostnader 600 €, totalpris 67 837,12 €. EU-komb. 2,4 l/100 km, CO2 54 g/km.
Volvo XC40 T2 Business aut från: bilskattefritt pris 31 600 €, bilskatt 8 352,10 €, leveranskostnader 600 €, totalpris 40 552,10 €. EU-komb. 7,4 l/100 km, CO2 166 g/km. Bilarna i annonsen är extrautrustade.
Läs mer: volvocars.fi

Västra utfarten, tel. *5252 Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311
Bilförsäljning: vardag 9–17. www.motorcompany.ax
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Nordiska Småbolag – ny fond
med fokus på små kvalitetsbolag
Ålandsbanken Nordiska Småbolag är en ny aktivt förvaltad aktiefond som
placerar i nordiska noterade små och medelstora kvalitetsbolag. Fondens fokus
är finansiellt stabila och lönsamma småbolag med god tillväxtpotential.
Fonden följer Ålandsbankens generella regler och riktlinjer avseende ansvarsfulla placeringar,
och är dessutom helt vapen- och fossilfri. Ålandsbanken Fondbolag
förvaltar fonden med Eric Berglund som huvudansvarig förvaltare.
Läs mer om Nordiska Småbolag och se hela vårt fondutbud
på www.alandsbanken.ax/fonder
* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som
placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att
du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi går vår egen väg

Trädgårdsmaskiner

Trädgård

Färg & tapet

Arbetskläder

10.000 m bygg& fritidsglädje!
2

Marksten

Båtar, marin & fiske

Verktyg & maskiner

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

Byggvaror

Trädgård

3
8

Sevärt

Mariehamns
stadsbibliotek

Just nu 5 / 2020

Ehns

Måndag- onsdag och fredag
kl. 10-20, Torsdag kl. 10-16
Lördag och söndag stängt
• 23 juli- 28 augusti: Katter. Ulrika
Kjeldsen. Konstutställning med
nyproducerade skulpturer i stål.
Bild 7262 + katt och klockan.

måndag till fredag kl 10-17,
lördagar 10-14.
Juha Pykäläinen ställer ut
konstverk i galleriet i det bakre
rummet.

Finströms bibliotek

• Längtan, en fotoutställning med
Sanna Hillberg. Visas till 7.8.

Måndag – onsdag 12–20
tors 10–16
Lördag och söndag stängt

Alandia Art Gallery

Retro-utställning med tema
70-tal. Visas hela sommaren.

måndag/söndag 18–20 samt
söndagar 18-20 till 19.7.
Stig Gunnar Petrone, ”Synfoni
i vitt”

Almas hantverk
och galleri
Sottunga, Öppet enl ök.

Almagruppen ställer ut hantverk,
konst och målningar.

Bomarsundsmuseet/
Lotsstugan
Öppet enl ök, tel 0400-450004.
Bomärket, Ovanåker Saltvik:
Ålands största samling av
bomärkta föremål.

Dånö
Hembygdsmuseum

Sommarens temautställning
“Bäddens utrustning under
självhushållningens tid”. Öppet:
onsdagar kl 16-19, övriga dagar
kl 13-16. Pågår till 23.8.

Eckerö post
och tullhus

Öppet alla dagar kl 10-18.

Utställning med Ålands slöjd
och konsthantverk under temat
”Festival”.

Konsthagen,
Stallhagen

”Baroque Metal Meat”, Johan
Karlsson, metallkonstnär, Tiina
Tahvanainen, fotografi.

”Mariehamn i konsten 1861–
1945” visar olika konstnärers
målningar med Mariehamnsmotiv
och uppmärksammar att det
förflutit 150 år sedan den åländska
arkitekten Lars Sonck föddes.

Kökar bibliotek

Senses trädgård

Agneta Sundström ställer ut
akvarell- och oljemålningar samt
skulpturer.

Flores et herbas – akvareller med
växtmotiv av Kjell Ekström.

Öppet tisdag, torsdag kl 11-14
Onsdag kl 15-19

Kökars museum

Öppet enl ök, tel 0457-5244077.

Galleri Skarpans
/ Konsthagen,
Stallhagens Bryggeri

Fiskehus om hur det var i
fiskesamhället förr i tiden.

Baroque Metal MeaI.
Utställningen möts Johan
Karlssons metall som omvandlats
till mjuka skulpturala former,
med Tiina Tahvanainens njutbara
barockinspirerade fotografier av
dryck och läckerheter från natur
och hav.

Geta bibliotek

Öppet Tis kl 16–20 , tors kl 13–17.
Lasse Harkkala ställer ut
”Fantasibilder”. Visas till 13.8.

Hermans muesigård

Guidning enligt överenskommelse,
Enklinge, Kumlinge
Skärgårdshus med uthus på sina
ursprungliga platser.

Kastelholms
slottsområde

Köpmannamuseet
invid Tullarns äng. Öppet
onsdagar kl 12–15.

Lasses
Fartygsmuseum

För visning, ring 018 47626 eller
+358 3828459.
Museet visar föremål från den
åländska handelsflottans fartyg.
Speciellt visas Viking Lines fartyg
genom åren då rederiet i år fyller
60 år. I museet finns ett antal
äldre maskiner som kan köras vid
behov.

Lemlands bibliotek

tisdag och tors kl 9–13, 18–20
onsdag kl 9–15
Sommarutställning: ”Mixed
materia” av Klas Gustafsson.
Visas till 27.8.

Mariehamnsmuseet

öppet alla dagar kl 10-17.

Öppet kl 12 –16 varje dag. Fri entré,
modellstadenp på Ålandsvägen 42.

Kastelholms slott, Jan
Karlsgården och Vita Björn

Sommarutställning 2020

Öppet lördagar kl 12-17 samt
enligt överenskommelse mån-fre
kl. 12–18. Hellestorp, Lemland

Sjöboden Sandskär

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

Sjökvarteret

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Hantverk, skuthamn och
sjöviste öppet året om. Skeppsoch båtbyggerimuseum,
motormuseum.

Skeppargården Pellas
Öppet alla dagar kl 11-16.

Gårdsmuseum med
skeppargård från slutet av
1800-talet, inrett som ett hem
från bondeseglationens tid.
Fotografiutställning från Herzogin
Cecilie visas till 31.8.

Smakbyn

må-fr från kl 11, lö från kl 13.
Målningar av Ellen Ra Linde

Strömmen i Simskäla
Öppet onsdag –lördag kl 13-16
Anni Blomqvists diktarhem.

Sunds bibliotek

Öppet måndag och torsdag kl
17.30-20.30. Tisdag kl 10-16

Bosse Taipales tecknade bilder
och skulpturer.

Telegrafen

Öppet: Ons-sönd kl 11-16,
Prästö, Sund.

Bomarsundutställning med
miniatyrmodell över Skarpans,
Förstaden och Prästö, uniformer,
krinoliner och allmogekläder från
1854. Utställning om 1808 –
1809 års krig.

Telemuseet på Vårdö
Öppet alla dagar, dygnet runt.
Vargata.

Teleinformation på svenska, finska
och engelska. Telefonkiosken har
belysning så det går bra att besöka
även på kvällen.

Ålands
Brandkårsmuseum

Öppet kl 12-16 tis-lör till 15.8.
Mörby, Hammarland

Ålands fotografiska
museum

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

Ålands konstmuseum
och Ålands
kulturhistoriska
museum

Öppettider: Tisdag, onsdag,
fredag, lördag, söndag: kl 11-17,
torsdag: kl 11-20, måndag stängt.
I årets sommarutställningen
möter den svenska konstnären
Ernst Billgren sin åländska
kollega Jonas Wilén. Båda två
arbetar med en lätt humoristisk
ton och delar en svaghet för
motiv som blinkar till romantikens
landskapsmåleri. Pågår till den
18.10. Basutställning om Ålands
historia.

Ålands
Sjöfartsmuseum
och museifartyget
Pommern
Öppet alla dagar kl 10–17.

med besöksupplevelsen
”Pommern – 100 dagar
under segel”. 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.
”Hildas doft – en utställning
om tingens själ” som visar
ett urval föremål ur museets
samlingar som alla bär på en unik
berättelse.

Ålandstravet

öppen alla vardagar

Pia Eriksson ställer ut målningar.

Ålands folkhögskolas
Art park
Öppet alla dagar dygnet runt

Se våra tidigare års konstverk.

Önningebymuseet

I juli öppet ons-lör kl 11-16.

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.

Fler fler sevärdheter och
uppdaterad info besök aland.com

DÄCK

som klarar av det mesta

KRISTELEFON

Hos oss hittar
du däck från

- hjälp och stöd i svåra livssituationer

Även bilservice

i Mariehamn

tel. 0457 342 4264

JS-Däck

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

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

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

Österbottens Kriscenter Valo
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Toyota Yaris
Y20 Edition

Nu välkomnar vi ännu en generation tandläkare
till oss på Granntanden!

Nikolaj Lagström och Hanna Persson
förstärker vårt team och tillsammans håller vi
öppet för er hela sommaren!

Vi fortsätter ta emot nya patienter och hjälper
även med akuta fall

Välkomna att boka tid: 018-41 410
Godby Center, 22410 Godby
www.granntanden.ax

Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn
info@granntanden.ax

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

Välkommen till

Draken Kebab
NYGATAN 1, TEL. 19 770 • MÅ–FR 10.30–20, LÖ–SÖ 11–20

Den perfekta stadsbilen…
Energisk och rolig, Yaris erbjuder smarta lösningar som
gör körningen inspirerande och inspirerar varje gång.

Prisexempel
Yaris 1.5 Y20 Edition,
bensin

Pris just nu: 18 390 €

Yaris 1.5 Hybrid Y20 Edition
Steglös automatisk växellåda (E-CVT)

Pris just nu: 21 388 €

Detta är Yaris Y20 Edition:
• 15” lättmetallfälgar
• Vinterdäck 15” på lättmetallfälgar, gratis
• Mattor, gratis
• Tonade bakrutor
• Toyota Safety Sense säkerhetsutrustning
• Pekskärm mediecenter med navigering
• Backkamera
• Regnsensor
• Farthållare
• Dimljus
• Automatisk luftkonditionering med dubbla zoner
• Multidrive S automatväxellåda, gratis för bensinmodellen
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning 4,8 – 6,0l/100 km,
108 – 136 g/km. Fördelarna gäller för nya privata beställningar, ett begränsat antal bilar och gäller tills vidare. Tillkommer leveranskostnad 600 € och
eventuell metallicfärg.

www.ohmansbil.ax
Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

www.toyota.fi • www.toyota.se

Bilförsäljning
Verkstad
Mån – Fre 09.00-17.00
Mån – Tor 08.00-16.30
Lör: sommarstängt juni-aug Fre 08.00-15.00

Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00

FÖREKOM SMITTSPRIDNING

Säkerställer din lokal från smittspridning snabbt, enkelt och effektivt.
Clorox Total 360 används även i förebyggande syfte och stoppar spridning av
virus och bakterier, ett system anpassat för alla sorters lokaler så som
skolor, idrottsanläggningar, äldreboenden, hotell, sociala utrymmen m.fl.

SNABBT, ENKELT, EFFEKTIVT & SÄKERT

Clorox T360 systemet för desinfektion och luktsanering
• Avdödar bakterier till 99,9% på
5 sekunder
• Dokumenterad avdödning av 44 olika
organismer: Avdödar Förkylnings- och
influensavirus, MRSA och Norovirus på
under 2 minuter
• Eliminerar dålig lukt
• Desinficerar även mjuka material
• Hämmar tillväxten av mögel upp
till 7 dagar
Kontakta oss för mer
info och pris.

Godbyvägen 25, tel. 018-14 399, info@stadsystem.ax

