Ålands
evenemangstörsta
skalender

Se sidorna

26–30

Skördetid
Åland
Distillery
blickar
framåt
Öppnade nytt
mitt under
coronakrisen

Öfvergårds

går sin
egen väg

Hållbart
mode med
Anna Nygård

STORA PLANTERINGSVECKAN 5-12 september!
Butik & trädgård fylld med nyinkomna växter, höstfägring, inredning & dekorationer

-50%
på utvalda
trädgårdsväxter

Välkommen på Höstfest lördag 12.9!
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Ingång

I år blir det nyponpulver
En del av mig önskar att jag hade alla de
där grönsakslanden som vi planerade
för när trädgårdsskissen gjordes. Hemodlat och nyskördat smakar bäst,
det råder inga som helst tvivel om det.
Massproducerat i växthus kommer
inte ens i närheten.
Om man som jag gillar att laga
mat, tycker om att prova nya rätter
och dessutom tycker det är viktigt
att maten – så långt det praktiskt är
möjligt – är hemlagad vore det en ynnest att kunna springa ut till landen
och plocka det jag behöver inför varje
måltid.
Under sommarmånaderna är det
en sån lyx att gå ut i morgonrock och
plocka körsbär, krusbär eller vinbär
till frukostyoughurten direkt från busken eller trädet.

efter att ha kokat en sats marmelad,
där jag kärnat ur flera liter nypon, gav
jag upp. Att kärna ur nypon kan vara
det mest arbetsdryga jag någonsin
gjort.
Men om jag skulle göra ett försök i
år? För nog skulle det ju vara trevligt
att kunna pimpa frukostyoghurten
med något från den egna trädgården
även i vinter.

Höstsnygg från
topp till tå!
Varmt välkomna in till oss!

Sandra Widing

Så visst skulle jag vilja ha grönsaksland också. Men tiden räcker inte till.
Dessutom – och det har mina stackars
tomat- och basilikaplantor i omgångar
fått erfara – går det inte att åka till stugan några dagar utan att vara rädd för
att allt torkat och dött vid hemkomst.
Och att börja krångla med självbevattning … nej, det får vara. Hellre släpar
jag plantorna fram och tillbaka, vilket
faktiskt också hänt.

”Under sommarmånaderna är det
en sån lyx att gå ut
i morgonrock och
plocka körsbär,
krusbär eller vinbär till
frukostyoughurten
direkt från busken
eller trädet.”

Så här i skördetider har jag med andra
ord inte så många sorter att plocka
i trädgården. Äpplena, som i år är
många (allt är förstås relativt, träden
är små) och dessutom inte (ännu)
drabbats av ohyra är inte klara för
skörd ännu på ett tag.
Men nypon! Herremintid vad det
finns nypon! Mer än jag skulle ha
ork och lust att plocka. Men eftersom jag inte kan se dem förfaras
kommer jag så klart att plocka
allt. Det mesta får bli soppa, det
är enklast. Men i år tänkte jag
försöka mig på det tålamodsprövande projektet nyponpulver. Jag
var på god väg för två år sen, men

REDAKTÖR

Sandra Widing

I Sittkoff Gallerian
Vardagar 10–18, lördagar 10–16

ÖPPE T
HUS 9
LÖRDAG 5/
KL 10-16

Medarebetare i
detta nummer:

TEXT

Alexandra Gäddnäs, Otto Johansson, Staffan Lund, Sandra Widing.
Daniel Dahlén.

Sebastian Boman.

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan.

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland.

UPPLAGA
20.000 ex.

GES UT AV

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab.

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

TESTA PÅ VÅRT UTBUD GRATIS!

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.

TID

TESTA-PÅ KLASSER

Wake up-yoga45 – Kim

10.30

Level up30 – Ia

11.00

Les Mills Tone30 – Emelie S

11.15

Cycling30/60 – Patrik

11.30

ACT30 – Henrik

Vilket är ditt bästa
odlingstips?

11.45

CXWORX30 – Malin S

12.30

BodyCombat30 – Malin S

Om man ska odla chili, vilket
säkert många vill prova på och
vilket jag själv gjort i flera år, ska
man odla från frö. Sätt fröna i små
krukor – man planterar om dem
i större vartefter plantorna växer.
Sätt fröna runt nyår. Ett måste då
är extra växtbelysning. Mildare
sorter är enkla att sköta och ger
mycket frukter. Riktigt starka är
roligare men lite svårare. Lyckas
man kan man ha fina frukter i
augusti-september.

12.30

Les Mills SPRINT30 – Emelie W

13.15

BodyPump30 – Peijo

13.15

Kettlebell30 – Jessica

13.30

Cycling30/45 – Ia

14.00

SH’BAM30 – Linnea

14.14

GRIT Strength30 – Malin S

14.45

YogaStretch60 – Kim

Jan och Anna Alm /
Daniel Eriksson.

LAYOUT

ADRESS:

10.15

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

Daniel Eriksson,
Robert Jansson,
Staffan Lund.

TRANINGVERKET

+ 358 18 26026
Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.

ANSVARIG UTGIVARE

FOTO

TELEFON

Fotograf

Robert Jansson

PERSONLIGA
TRÄNARE PÅ
PLATS KL 11-13
OSTEOPATKLINIKEN
ÅLAND PÅ PLATS
KL 11-14

S U P E RERBJdeUr DdaAgeNn!DE

un
från
ån
M adskostnad

43€

/månad i höst*
Läs mer på vår
hemsida!

*kan ej kombineras med andra rabatter

Annonssäljare:

Jocke Nyberg tel 26 613

Handelslänken 1 | 22150 Jomala | www.traningsverket.fi

Välkommen
och må bra
med oss!
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Höstspecia1!
Serveras tisdag–lördag från kl. 17.00
Kräftsoppa med gravad siktartar,
picklad fänkål och svartbröd
 o 
Grillad biffstek (FIN) med gräddkokta kantareller,
höstgrönsaker och friterad kulpotatis
 o 
Chokladmousse med ljummen
chokladbrownie och bär

Höstens smakfulla
meny på Nautical
Hela menyn även som take away!
Förrätter:
Pilgrimsmussla (JPN) med palsternackspuré, brynt smör,
ratatouille-vinaigrette och havskräftsskum 16,-

Förrätt, varmrätt och dessert

Sikromstoast (CAN) med smetana, rödlök och citron 14,-

Även som take away 39,-

Kantarellsoppa med Prostinnan ost, kantarellkrokett och
friterad potatis 12,-

42,-

Lättgravad biff (AX) med friterad ostronskivling, kantarellskum,
Prostinnan ost, friterad potatis och purjolök 14,-

Varmrätter:
Timjan och vitlöksbakad kål med pumpacréme, rostat kålskum,
rökt chili, pistage och potatispuré 29,Smörstekt abborre (AX) med kräftsås, pumpakräm, dillstekt potatis
och krispigt svartbröd 36,Tupplår (SWE) med pistage, rostat kålskum, svartkål, rödvinssky,
rökt chili och potatispuré smaksatt med parmesan 29,Lammfilé (AX) ”Ras el hanout” med rostad rotselleripuré, gulbeta,
Karl Johansvamp, rödvinssky 44,-

Desserter
Friterad camembert med varma hjortron och friterad persilja 15,Varm chokladkaka med fudgesås med salta nötter och hallonglass
14,50
Nauticals vaniljglass med ljummen kinuskisås, frostade havtorn 13,50
Créme brülee med bär 9,-

Gilla oss på
Facebook

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

Funderar du på båt till nästa säsong?

Kom in redan nu och diskutera din
beställning för kommande äventyr!

När du köper båt hos oss på Byggvaruhuset så får du den alltid levererad i sjön. Du kommer också att få en grundlig genomgång av båtens alla funktioner och
vi provkör båten tillsammans med dig. Allt för att du som köpare skall känna dig trygg. Vi ordnar även med försäkring och fördelaktiga finansieringslösningar.

Vi erbjuder
FÖRMÅNLIG
FINANSIERING!

Välkommen in eller kontakta Jocke Rosén, tel 28 168
eller joakim.rosen@byggvaruhuset.ax
Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd 9–15

Trädgård

Marin
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med Alexandra Gäddnäs

TRENDIGA
PET NAT
MAT

Axganens
våta dröm

Foto: Alexandra Gäddnäs

DRYCK
Under sommaren har den mousserande vinsorten Pet Nat blivit
allt mer poppis i Finland. En Pet Nat är enkelt sagt ett så kallat
naturvin som är bubbligt Det beskrivs ofta som ”mineraligt” och
tillverkningsmetoden karaktäriseras av att vinet får jäsa klart i
flaskan och att man inte filtrerar bort restprodukter från jäsningsprocessen.
Vinet i fråga funkar utmärkt när du annars tänkt dricka bubb-

lor – till skaldjur, mingel eller fördrink. På Alko hittar du till exempel Meinklang Pet Nat vilket beskrivs som ett torrt österrikiskt
rosévin. I skrivande stund är det en beställningsvara och en trevlig
sak är den något lägre alkoholhalten.
PS. Som alkoholfritt alternativ rekommenderar jag Grannas äppelmust
med havtorn – lite rivigare men lika fräsch. DS.

Färgglada morötter, spagettipumpa eller hederlig
vanlig potatis, gul lök och
äpple – allt detta kan du
köpa direkt från bonden via
de åländska Reko-ringarna.
Via Facebook-gruppen
”REKO Åland” kommer du
i kontakt med olika producenter på Åland som levererar axganskt guld direkt
från bakluckan. Det brukar
också dyka upp honung,
ägg, kött, bröd, sylt och bakverk – ja, lite allt möjligt.

SKÖRDETID

Digital konsert
av Havsmörker

Nyponfrossa!
Foto:Skärmdump från YouTube

Konstnärsduon Ida-Simon, bestående av Ida Jonsson
och Simon Saarinen, har med Havsmörker, vilket inkluderar Anton Johansson och Axel Jonsson, publicerat en
live session under namnet ”Havsmörker – Radiodimma”.
På Youtube hittar du en välproducerad konsert som kombinerar några av Ålands vassaste kreatörer – på en plats
dit faktiskt inte några mobilsignaler ännu når. Ett perfekt
sätt att stilla konsertabstinensen – vackra vyer, nyskapande musik och alldeles perfekt då majoriteten
MUSIK
fysiska konserter ännu ligger i framtiden.

Välkomna hösten och skördetiden med hemlagad nyponsoppa, tio gånger godare
än köpevarianten och ett
mysigt kökspyssel.
Rensa och koka nyponen i
cirka 20 minuter.

Kolhydratrikt sensommarprojekt
HEMLAGAT

KONSTRUNDAN

hands. Med hjälp av den kan du trolla fram lasagneplattor, tunna pastabitar till ravioli eller tagliatelle.
Är du inte av det pyssligare slaget kan det dock vara
en bättre idé att gå direkt till Nonna Rina. Det är
aningen meckigt de första gångerna, det måste jag
erkänna.

KULTUR

Foto:Daniel Eriksson

Äntligen kommer några klassiska evenmang tillbaka i kalendern. 12 –13 september pågår Konstrundan på Åland och
gemene man bjuds in till de åländska stjärnornas ateljéer och
hem. Packa ner handspriten och ta en tur runt Åland i konstens tecken! Över tjugo olika åländska konstnärer bjuder in,
du hittar dem alla på www.konstrundan.fi.

Det utmärka projektet för mörkare kvällar är definitivt
hemlagad pasta. Durummjöl, ägg och kanske lite olivolja – samt mycket tålamod – kommer bli dina bästa
vänner i köket.
För att hjälpa dig lite på traven kan denna pastamaskin, som bland annat finns på Fyndet, komma väl till

Just nu 7 / 2020
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Träna, träffas & trivs!

VÄLKOMMEN TILL GODBY!

HÖSTFIX!

Kom po st k va r n

-10 till -15% höstrabatt!

FXA

2 19 00
2500W,
max grenkapacitet 40 mm

Just nu är det viktigare än någonsin
att träna och hålla sig stark
Avancia har ett utbud och bredd av träning som ingen annan har,
nu med HÖSTSPECIAL och ett förmånligt pris på terminskort
för studerande och på 6-, 12- eller 24 månaders träningskort.
Allt ingår så som styrketräning, kondition, gruppträning
och virtuell träning – dessutom träning på 2 gym samt
med nyckelgymsbehörighet om du är 16 år fyllda.
Pris ex. från:
Terminskort á 44,10/mån. (49,-)
(endast för studerande)
6 månader á 53,10/mån. (59,-)
12 månader á 42,30/mån. (47,-)
24 månader á 36,55/mån. (43,-)

FISKARS

L öv rä f s a
med s ka f t

1 7 90

Priser och mer information
på www.avancia.ax

€

69

90

FISKARS

Gr ep

€

2 8 50

€

FISKARS

Ta k rä n ne r en s a r e
med t ele s ko p s ka f t

Nyhet! THE TRIP LIVE

49

00

FISKARS

St ic ks p a de

€

Sko t t kä r ra
PROF

95 00

Välkommen in i gemenskapen!
OM
BU

D

punkteringsskyddat hjul,
120 liter, lastvikt 180 kg

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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Prisvärd höstläsning!

21,-

Bra däck inför höstrusket?

Ett riktigt kap!
Hösten med regn och rusk närmar sig och då
är bra däck viktigare än någonsin.

/st

Kom in till oss så kontrollerar vi dina däck. Behöver du nya
så har vi modeller i rätt pris och kvalitet för dig.

(Ord. pris ca 29,-)

DÄCKHOTELL
Tröttnat på att ha utrymmeskrävande hemma i garaget?
Förvara dina däck hos oss
istället så får du mer plats
för annat.
I förvaringen ingår:
• Konditionsgranskning
• Hjultvätt
• Förvaring
• Lagerförsäkring

MÅND–FRED 9–18, TORSD 9–20, LÖRD 10–16 • TORGGATAN 14, TEL. 19 745

Välkommen till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

Specialerbjudande!

25,Förvaring/säsong .................. 30,Hjulbyte ..................................

Välkommen!

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

Måla inne!
HELMI 10 MÖBELFÄRG

HARMONY INTERIÖRFÄRG

Tikkurila Harmony är en helmatt interiörfärg som
passar för målning av t.ex. innerväggar och tak.
Harmony kan målas på nya samt gamla ytor.
Prisex. 9 liter

115,-

ENSI
URETANOLJA
Ensi tränger i i betong och
har gott motstånd mot
nötning och tvättning
Prisex. 10 liter.

120,-

Helmatt, kvalitativ och bevisat säker möbelfärg med
många användningsområden. Den är M1-klassad och
Svanenmärkt, vilket visar att
produkten ur miljösynpunkt
är bland de allra bästa

PONTTI TRÄGOLVFÄRG Vattenburna Pontti
Trägolvfärg är en slitstark halvmatt färg för
trägolv. Golvet förblir vackert under lång tid,
eftersom Ponttis färger inte gulnar.
Prisex. 2,7 liter

Prisex. 0,9 liter

75,-

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

VÄLKOMMEN
OCH BEGÄR OFFERT!

Grundades 1948

32,-

Öfvergårds

Just nu 7 / 2020

Går sin egen väg
i Ålands äppelrike
En vilja att framhäva
det lokala och mod
att gå en annan väg
har gjort äppelodlarna
Jan och Anna Alm
på Öfvergårds till flerfaldiga vinnare i FM
i mathantverk. På
gården hemma i
Tjudö tycks inspirationen aldrig sina.
Text: Otto Johansson
Foto: Daniel Eriksson

» Fortsättning på nästa sida

7
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Öfvergårds
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Gården har tagit fram flera olika sorters
must. De har alla olika smakprofiler.

» Fortsättning från föregående sida

2

014 hade Anna och Jan Alm
drivit Annas föräldrars äppelgård i Tjudö i fyra år. De har
båda växt upp med lantbruk
på varsitt håll på Åland och
bestämt sagt att de aldrig skulle jobba med
det själva. Nu stod de ändå här med en egen
äppelgård och hade sedan de tog över 2010
kört vidare i gamla hjulspår. Då kom hagelstormen som i förlängningen skulle förändra
hur de såg på sin verksamhet.
– Den höll sig kvar över byns äppelodlingar i flera timmar och det fanns inget
att göra. Otroligt mycket blev förstört och
det går inte att sälja hagelskadade äpplen
till handel, säger Jan Alm.
Då fick de en idé som skulle vara startskottet till hur de i dag ser på sin äppelodling. Paret Alm hade båda vägrat Facebook innan men Jans dotter lade upp ett
inlägg där de sålde de hagelskadade äpplena
till privatpersoner.
– Telefonen gick het och det fick oss att
börja tänka om angående Facebook. Vi lärde
oss om Reko-ring och började sälja där, säger Jan Alm.
Men det var först med en resa 2015 som
dagens verksamhet verkligen skulle få sitt
startskott.

Gårdsbutiker i New England
Efter hagelstormen behövde paret inspiration och insåg att de båda hade släkt nära
varandra i USA:s äppelrike, New England.
De bokade in en resa och bad Jans småkusin att boka in studiebesök på äppelgårdar
som arrangerade självplock.
– På vägen dit stannade hon dock på gård
efter gård och plockade upp sina matvaror,
där såg vi att det fanns något.
I USA fanns konceptet ”Community
Supported Agriculture” som Anna och Jan
Alm enklast valt att översätta till andelsjordbruk på svenska. Vanliga konsumenter
köper sin andel i ett jordbruk och när det
är skördetid får de komma och skörda det
som är deras.
– Då fick vi idén till ”Mitt äppelträd”, vi
odlar äpplena och sedan kommer den som
köpt in sig och får skörda sina äpplen på
hösten, förklarar Jan Alm.
– Vi har flera olika äppelsorter och
då kan man som kund lära sig vilken

”Oftast görs must på de äppel som inte går
att sälja till handeln men vi ville prova på
de friskaste och fräschaste äpplena.”
man gillar och bestämma sig för vilken sort
man ska köpa in sig i, fortsätter Anna Alm.
Det som dock verkligen satte fart på allt
var när Jan och Anna Alm bestämde sig för
att gå en kurs i mathantverk tillsammans
efter att de kommit hem från resa till New
England.
– Jag såg det annonseras ut och sa ”den
här ska vi gå!”, berättar Anna Alm.
– Jag var inte lika entusiastisk och sa
ungefär ”jag tänker inte stå och baka några
äppelkakor”, fyller Jan Alm i.
Men gick den gjorde de och det är något
de inte ångrat för en sekund.
– Jag tror att det var viktigt att vi gick
den tillsammans och hamnade på samma
nivå, säger Anna Alm.
– Innan vi gick kursen tänkte jag ”vad
kan man göra av äppel?” nu tänker jag ”vad
kan man inte göra av äppel?”.
Det var efter kursen som idén började ta
form som gjort Öfvergårds till ett namn som
ålänningarna börjat känna till.

En sort, förstaklassäppel
För tre år sedan, till Skördefesten 2017,
började Jan och Anna Alm att prova sig
fram med att göra must. Den must de

gjorde och gör än i dag skiljer sig dock från
den must som man vanligtvis ser i butiker.
– Vi bestämde oss för att musta enligt
sort och bara förstaklassäpplen. Oftast görs
must på de äppel som inte går att sälja till
handeln men vi ville prova på de friskaste
och fräschaste äpplena, säger Anna Alm.
Under de första åren hyrde man in mobila musterier från både Sverige och Finland
men 2019 bestämde sig paret för att köpa in
ett eget mobilt musteri från ett österrikiskt
företag.
– Nu kan vi musta våra egna äpplen på
våra egna villkor. De olika äpplena har olika
skördetider så nu kan vi musta när vi vill,
inte behöva vänta på att någon har tid att
komma hit, säger Jan Alm.
Att det blev sortspecifika muster har
även att göra med ett av parets större mål,
att lyfta diversiteten i det lokala.
– Olika äpplen smakar helt olika men det
är inte något man tänker så mycket på när
man handlar i stora butiker, säger Anna
Alm.

Inga anställda
För större äppelodlingar är det vanligt att
hyra in säsongsjobbare för att hjälpa till vid

skörden och med beskärning men på Öfvergårds sköts allt av paret Alm.
– Vi både beskär och plockar allting själva. På så vis kan vi också få ett försprång inför säsongen då vi vet hur våra träd mår och
fungerar och vilka problem som kan tänkas
komma, säger Jan Alm.
Anna Alm har ännu ett vanligt jobb utöver äppelodlingen medan Jan jobbar heltid
hemma på gården. Paret har omkring 6.000
träd och 15 olika äppelsorter men det är inte
bara de färdiga äpplena de tar tillvara på.
– Efter ett evenemang på gården där
Jonas från Backmans Smakverk närvarade
så utvecklade vi tillsammans en delikatess:
Picklade äppelskott som är inlagda äppelkart. Så när det är dags för kartgallring på
sommaren plockar vi karten i äppelplockarväskor i stället för att kasta dem på marken,
till våra grannars stora nöje, säger Anna
Alm.

Vinprovares texter
För att lyfta det speciella med de sortspecifika musterna valde Öfvergårds att låta
vinkännaren Ella Grüssner Cromwell-Morgan att ta fram beskrivningar av de olika
musternas smakprofil som i dag finns såväl
på förpackningarna som på gårdens egen
hemsida.
– Vi tycker att det är viktigt att man ska
kunna se att de olika musterna passar till
olika saker och visa att det kan vara ett alternativ, säger Jan Alm.
Under sommaren har paret kört på konceptet äppelsafari där gäster först får en
rundtur på gården och får höra berättelsen
om Öfvergårds för att slutligen få prova tre
mustsorter med åländska tilltugg.
– Vi brukar be gästerna berätta vad de
tycker att det smakar och det roligaste är
när barn är med, de säger alltid direkt vad
de tänker, säger Anna Alm.
Under de dryga tre år Öfvergårds har
experimenterat med mustning har gården
redan hunnit vinna fyra guldmedaljer i FM
i mathantverk, tre för muster och en för de
picklade äppelkarten. Men experimentlustan är långt i från slut.
– Vi har flera produkter som egentligen
skulle ha lanserats i år men i och med corona så fick det pausas lite, nästa vår kommer
det dock nytt, säger Anna Alm.
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Upptäck höstens nyheter!
15%

Nyhet!

1.061,- Ord. pris 1.249,-

FRED Matbord
160 cm

1.699,- Ord. pris 1.999,ESTELLE 3,5-sits soffa
B 267 cm, D 113 cm, H 93 cm.
Tyg Chester Ash

rabatt på hela
Estelle-serien!

10%

Nyhet!

rabatt på
hela Lexingtonsortimentet!

143,- Ord. pris 169,HALEY Matstol

20%
rabatt på hela
Milo-serien!

Nyhet!

111,-

Ord pris. 139,50
MILO Golvhylla
B 114 cm, H 78 cm,
D 35 cm. Svart
metall/melamin.

Nyhet!

99,50

7,90

VERONA Sängbord
Ø40 cm , H 68 cm.

Ord pris. 9,90
SAGAFORM
Ölglas, 2-pack

169,-

VERONA Soffbord
Ø 80 cm, H 48 cm.
Betonglaminat/svart
metallunderrede

Inspireras och förbered
hemmet för en mysig höst.

299,- ,-

Ord pris. 358,NILS 4-pack
pinnstolar

EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se
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De öppnade 
Kuljira Kaewsawang
har under sina 14
år på Åland främst
jobbat som städare
men de senaste tre
åren har hon tillsammans med maken
Tommi Remonen
öppnat två restauranger i Västernäs.

Tommi och Kuljira har dubbla restauranger i Västernäs
För den som bor i Västernäs
finns nu mer inte längre bara
en restaurang utan två. Den
gemensamma nämnaren är
att båda drivs av äkta paret
Tommi Remonen och Kuljira
Kaewsawang.
Tommi Remonen beskriver sig själv som
en ”helsvensk fullblodsfinne”. Han är född
och uppvuxen i Sverige men lämnade ett
hemland för ett annat när han efter 36 år
flyttade till Helsingfors. Där blev det sex år
och en skilsmässa och när han hittade nya
kärleken Kuljira Kaewsawang bar det av till
Åland år 2013.
– Här bestämde jag mig för att bli parallellentreprenör och småinvesterare.
Tillsammans med min kompanjon Johan

Sommarström tog vi över gamla Teliabutiken, berättar han.
Hans fru Kuljira Kaewsawang har bott
på Åland sedan 2006 och mestadels jobbat som städerska tidigare men hemma
i Thailand jobbade hon på en mexikansk
restaurang. Redan 2016, när paret flyttade
till Västernäs var de intresserade av lokalen
bredvid Mathispunkten.
– Då var lokalen uthyrd och de som ägde
lokalen var inte intresserade av att byta hyresgäster eller ja en restaurang i lokalen då
fläktsystemet inte var lämpligt.

semester i Thailand slog vi till, berättar
Tommi Remonen.
Tankarna om någon slags café dog dock
inte ut och några år senare, 2019, blev det
dags igen när lokalen bredvid Mathispunkten stod ledig.
– Planen var att öppna redan i mars
2019 men sedan blev det lite förseningar
och så kom corona. Vi fick stoppa arbetet
och fick även en hyresreduktion men när
restriktionerna lättade igen i början av
sommaren satte vi i gång med arbetet igen
och den 17 juni kunde vi slå upp dörrarna.

Öppnade kiosk

Drömmar om kvarterskrog

Paret var dock fast beslutna på att öppna
servering och 2017 tog de i stället över kiosken i Västernäs där de sedan dess drivit

Än så länge är kaféet Latitude 60 främst
ett kafé med fokus på kaffe och hemlagade
kakor men i framtiden hoppas paret kunna

Västernäs Pizza och Asian.
– Först var vi inte helt säkra då vår son
Love bara var sex månader gammal men
efter några månaders betänketid och en

utöka verksamheten.
– Vi vill erbjuda det största bostadsområdet i Mariehamn, ett kafé och bistro där
man kan ta det lugnt och umgås med sina

vänner över en kopp kaffe och kaka. Kanske spela lite boule eller schack?
Utöver fikat serverar man även lättare
luncher och funderar över hur framtiden
ska se ut när det kommer till utökade öppettider.
– Planerna finns nog på att utöka med
kanske att kunna servera lite öl eller vin
till maten och snacksen på kvällarna.
Den första tiden har varit bra även om
pandemin kastat sin skugga även över
Latitude 60.
– Vi har redan fått lite stammisar, och
turisterna har hittat hit under sommaren. Sedan märker man ju att folk är era
reserverade och kanske avvaktar med att
besöka oss, tills pandemin lättat – och det
är ju både förståeligt och bra!
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

Restauranger
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mitt i coronakrisen
Chalabi Abdelmalek och hans kompanjon Reda Ihitassen visar upp vad de serverar på den nyöppnade restaurangen.

Jan Plonczak visar upp den färgglada sushi med lokala råvaror
som gjort att han och Sara Bergman kunde uppfylla sin dröm om
att öppna en restaurang.

Chalabi vill ta nya smaker
från Frankrike till Åland
Hans flytt till Frankrike blev
inställd i och med coronakrisern. Då bestämde sig Chalabi
Abdelmalek att ta Frankrike till
Åland och öppna restaurangen
French Tacos.

Chalabi Abdelmalek kommer från början
från Algeriet men har bott på Åland sedan
2008. I tio år har han jobbat på Ålands
idrottscenter som badvakt men hade nyligen
bestämt sig för att skola om sig och flytta
bort.
– Jag gick en utbildning för att bli säkerhetsansvarig på en flygplats i Nice i Frankrike och var på väg att flytta dit, berättar han.
Men med diplomet i handen och en
stundande flytt kom coronavåren 2020 och
satte stopp för både Chalabi Abdelmalek
och många andra världen runts planer. Men
han lät sig inte slås ner och med flera års
erfarenhet i restaurangbranschen i Sverige
bestämde han sig för att satsa på att starta
eget och ta en helt ny rätt till Åland.
– I stället för att flytta till Frankrike så
hämtade jag Frankrike hit, säger han och
skrattar.

Hemligt recept
Efter att han bestämt sig för att starta
restaurang får han tag på lokalen som tidigare inhyste Alis kebab vid Västra Utfarten
i Mariehamn. Men innan han kunde öppna
var det dock en del som behövde fixas.
– När jag kom var det fullt med gamla
saker och jag fick städa och fixa i fyra veckor
innan vi kunde öppna. Men nu är allt godkänt av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och vi har haft öppet i tre veckor,
berättar han.
Konceptet ”french tacos”, franska tacos,
kanske låter obekant för gemene ålänning
men för Chalabi Abdelmalek är det välkänt.
– Det är väldigt populärt i Paris och

Den klassiska skylten har varit med länge och Sara Bergman och Jan Plonczak planerar att även i framtiden låta
Mariebar varit en samlingsplats för de som är sugna på
så väl fika som sushi.

De brinner för matlagning
Den välbekanta kiosken på Västra utfarten som länge
huserade Alis kebab har i och med att Chalabi Abdelmalek tog över fått ett nytt utseende.

Frankrike där jag bott förut, säger han.
Men vad är då en franska tacos? Chalabi
Abdelmalek förklarar det enkelt.
– Det är ett tortillabröd fylld med kött och
en hemlagad gruyereostsås efter hemligt recept, säger han.

Sallader och shawarma
Efter tre veckor öppet är Chalabi Abdelmalek
nöjd med öppningen, även om den pågående
coronakrisen försvårat.
– Vi har satsat mycket på take away-mat
och kanske 80 procent av våra kunder tar
med sig maten hem, säger han.
Jobbet på flygplatsen i Nice som inte blev
av har det inte blivit något mer med och nu
satsar Chalabi Abdelmalek fullt ut på restaurangen.
– Franska tacos finns vare sig i Finland
eller Sverige tidigare så vi är först här på
Åland.
I framtiden planerar han även att utveckla konceptet, först med sallader och sedan
med ännu en nyhet på Åland.
– Vi tänkte börja med shawarma, det är
ungefär som kebab på kyckling och kommer
från Syrien. Det finns inte heller på Åland
nu. Jag tror att folk kommer att tröttna på
kebab och hamburgare, säger Chalabi Abdelmalek och skrattar.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

Kärleken till varandra och
till matlagningen fick Sara
Bergman och Jan Plonczak
att ta steget. Nu har de drivit
sin gemensamma restaurang
i några månader och ser ljust
på framtiden.

För både Sara Bergman och Jan Plonczak har matlagning alltid haft en central roll i livet. Sara Bergman växte upp
i Geta och har sedan hon var liten suttit
på köksbänken och tittat på när pappa
Leif Bergman, fiskförsäljare i dagsläget
men kock i grunden, lagat mat.
– Han har alltid lagat så god mat och
jag har suttit och sett vad han lagt i maten för att få den så god, berättar Sara
Bergman.
Jan Plonczak är uppväxt i den lilla
polska staden Pobiedziska. Innan han
flyttade till Åland för några år sedan och
hittade kärleken i Sara Bergman var de
två stora passionerna i hans liv mat och
resande.
– Innan jag kom till Åland har jag
försökt hitta min plats i världen, när jag
kom hit hittade jag mitt livs kärlek och
ett hem.
Paret beskriver det som tur att det
blev som det blev och att de nu driver
en restaurang tillsammans.
– Det vara bara tur att Jan började
rulla sushi, bara tur att han kom till
Åland och bara tur att han träffade mig,
säger Sara Bergman.

Efter att paret träffades för cirka ett år
sedan insåg de att de kunde göra något
av sitt gemensamma intresse för matlagning. De började sälja dumplings via
Reko-ring på Åland och snart även sushi.
– Restaurangen öppnade vi egentligen
på önskemål från våra kunder. De ville
kunna köpa vår sushi inne i Mariehamn,
förklarar Sara Bergman.
Hon själv har jobbat som kock i 13 år
och tog examen från Ålands hotell- och
restaurangskola 2010.
– Det var inte en dag för sent. Vi har
båda länge haft drömmar om att öppna
en egen riktig restaurang men hade
ingen aning om att det skulle gå så här
snabbt, säger hon.

Planer på expansion
Men snabbt gick det och på midsommarafton 2020 stod Sara Bergman och Jan
Plonczak i köket på sin egen restaurang
som hade öppnat.
– Första tiden har varit bra, det har ju
ändå varit lite turism på Åland i sommar.
Jag skulle säga att vi nästan inte har
märkt av någon pandemi alls.
Under sommaren har restaurangen
fokuserat på sushin gjord på lokala
åländska råvaror samt ett caféutbud
med kaffe, mackor och kakor. Under
hösten kommer de nyblivna restaurangägarna dock att renovera köket med mål
att expandera.
– Då ska vi börja sälja dumplings och
ramensoppor, tänkte vi, berättar Sara
Bergman.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson
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Höstinspiration

Marknadens tystaste

VÄRMEPUMPAR

AP 25 färdigt monterat från 2.000,-

LN Hero färdigt monterat från 2.200,-

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

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

Mysigt i höst med
lyktor och levande ljus!

Du vet väl att vi även gör

vanliga
elinstallationer.
Ring eller mejla
för offert!

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle
Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax
Öppet: mån-tors 9-15

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

Höstkampanj!
1/9–31/12.2020

Avant 700-serien
Erbjuder starka och mångsidiga lastare för arbeten där
hög lyftkapacitet och/eller körhastighet behövs, men där
maskinen samtidigt behöver vara så kompakt som möjligt.
• Lyftkapacitet 1 400 kg
• Hyttalternativ
L/LX/DLX finns
• Optidrive™-drivsystem

Pris från:

29.500,exkl. moms

Lördagsöppet

9–14

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

VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG

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

Även vinterförvaring och/eller inplastning.

Även enligt dina egna ritningar
Virkkula 68S

AUKTORISERAD VERKSTAD FÖR:

Piilo 50

Se vår
utställningsbastu/stuga!
Finns i Godby vid Shell.

Vi servar
givetvis alla
märken!

• 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!

Stefan, med 40 års erfarenhet
i branschen hjälper dig med
service och reservdelar.

Vi utför SERVICE och
tillhandahåller RESERVDELAR
Testa oss när det gäller, välkommen in!

www.kuusamotimmerhus.fi

Finns i Godby vid Shell.
Gilla oss på facebook!

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

h
ess oc
Ny adr mer!
m
tel. nu

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

Vikingagränd 11, Mariehamn, tel. 528 270
brinktec.aland@gmail.com

20% RABATT

PASSA PÅ!
GÄLLER I HELGEN
3-5 SEPTEMBER

PÅ VITVAROR NÄR DU KÖPER TVÅ ELLER
FLER FRÅN VARUMÄRKENA NEDAN!
I helgen 3–5 september kan du köpa två
eller fler vitvaror från utvalda varumärken
och få 20% rabatt! Kombinera och mixa
hur du vill! Välkommen!

MIXA & VÄLJ
BLAND VARUMÄRKENA
NEDAN!

20% RABATT
PÅ ALLT FRÅN
DYSON!
Erbjudanden gäller 3–5/9 2020, Max en av varje annonsvara per kund och
kan ej kombineras med andra erbjudande. Med reservation för tryckfel och
slutf örsäljning. Gäller kylskåp, frysar, kombiskåp, sidebyside, frysboxar,
vinkylar, spisar, inbyggnadsugnar, inbyggnadshällar, fläktar, diskmaskiner,
tvätt maskiner och torktumlare.

Vikingagränd 11, tel. 28 845 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00
Gäller 3-5/9. Max en annonsvara per kund. Reservation för eventuella tryck- och korrekturfel.
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Efterfrågan på Åland Distillerys produkter har varit över förväntan i sommar, enligt Viktor Falander.

Åland Distillery
blickar framåt efter
första sommaren

Efter att ha öppnat i sommar blickar Åland Distillery nu mot
framtiden och den nya produkter. Åland Just Nu tog sig ett
snack med försäljningsansvariga Viktor Falander.
Hej Viktor, vem är du?
– Jag heter Viktor Falander och i dag
är jag blender och försäljningsansvarig
på Åland Distillery. Med många år i
restaurangbranschen, som servitör och
bartender på de åländska krogarna.
Som brännare de två senaste åren på
Tjudö Vingård, Smakbyns bränneri, är
jag nu med och utvecklar ett nytt företag på Åland.
Hur har första sommaren varit för
er?
– Första sommaren har efterfrågan
varit över förväntan. Uppstarten av
försäljningen blev något fördröjd på
grund av den svåra situation vi alla

mötte i våras då färjorna stod stilla och
restauranger stängdes. Då största delen av vår försäljning finns där så var
det väldigt viktigt att åtminstone en av
dem kom i gång. Då restaurangerna
väl öppnade hade budet redan gått
att det fanns nya spännande produkter och succén var ett faktum. En ny
utmaning mötte oss; efterfrågan blev
större än produktionen.
Hur har kunderna tagit emot era produkter?
– Mottagandet har varit väldigt positivt
till ginen men framför allt long drinken.
Vi har hållit releasen lokalt och valt att
fokusera på några utvalda restauranger i

uppstarten för att säkra tillgängligheten i
de restaurangerna.
Hur har det internationella mottagandet sett ut?
– Både på finska och svenska sidan finns
det ett stort intresse. Finska sidan är
mera intresserad av long drinken medan
svenska sidan är mera intresserad av
ginen. Dock har vi inte levererat utanför
Åland ännu, förutom till några enstaka i
Österbotten.
Hur har den globala pandemin påverkat er?
– Pandemin har påverkat oss som alla
andra. Då färjorna slutade gå försvann
en viktig del av vår marknad och den har
inte återhämtat sig ännu. Däremot ser
vi att det finns ett växande intresse från
Alko, Systembolaget och butiker för att
sälja våra produkter.
Hur har restaurangverksamheten på

Jan Karlsgården bidragit till destilleriet?
– Restaurang- och besöksverksamheten
har trots allt varit bra i sommar. Finska
turisterna har hittat Åland igen. Restaurangen och kaféet på Åland Distillery har varit fullsatta i juli men vi ser
att säsongen avtar redan nu i augusti. I
höst och vinter kommer vi att hålla öppet under evenemang och för förbokade
grupper.
Hur ser framtiden ut?
– Vi fortsätter produktutvecklingen i
vinter. Helt klart är att det finns en efterfrågan på nya åländska drycker. Vi
planerar en egen snaps och ytterligare
en long drink med ny spännande smak
till våren.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

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

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

Steakhouse • Kolgrill • Livemusik
Välkommen till Ålandsvägen 40 • Tel. 018 13 322

och

i samarbete
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Johan Falander
är blender och
försäljningsansvarig på
destilleriet.

Åland
Distillery

Åland Distillery är ett
samarbete mellan Smakbyn och
Stallhagen men ägs även av
Silverskär, Havsviken Invest och
Ålands Utvecklings Ab.
Styrelseordförande är den
svenska whiskeyexperten Carl
Lönndahl, destillerichef är Mats
Ekholm och vd Timo Vetriö,
bägge från Stallhagen.
Verksamheten bedrivs på Jan
Karlsgården i Kastelholm, Sund.
Planen för framtiden är att även
producera åländsk whiskey,
likör och vodka.

”Helt klart är
att det finns en
efterfrågan på
nya åländska
drycker. Vi
planerar en
egen snaps och
ytterligare en
long drink med
ny spännande
smak till
våren.”
Kom med & spela
hockey på Islandia!
IFK Damveteraner
startar säsongen söndag 6/9
kl. 19–20 och erbjuder gratis
“provapå” för NYBÖRJARE
under hela september
(4 söndagar)

ALLA tjejer och damer 18+ är välkomna!
Viss utrustning finns att låna, ta kontakt med Mulle 0457-3424535

IFK´s DAMLAG inleder sitt seriespel 12–13.9
och välkomnar alla supportrar!

HOCKEYSKOLAN
Barn födda 2017 och tidigare
startar 26/9 kl. 12–13

Äntligen mer öppet!
gäller fr.o.m 24.8

VARDAGAR 9 - 22
HELGER 10 - 16

Kassan stänger och sista insläpp
en timme innan stängning.

MORGONSIM med frukostbuffé

START: tisdag 1 sept.

w w w. i d ro tts ce n te r.co m

i n f o @ i d r o t t s c e n t e r . c o m +358 18 41555

Torggatan 15 - Mariehamn - Välkommen!
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Hållbart mode
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Höstens mode: okänsligt
för trender och tidlöst?
Trender hit och trender
dit. Bortsett från att
trendhetsen är svår att
följa bidrar den också
till att vi ofta shoppar
mer än vad vi behöver.
En långsiktig ”trend”
som dock är här för att
stanna är det hållbara
modet.

Anna Nygård är lumparlänningen
som flyttade till Storbritannien
och som numera jobbar som fotograf med fokus på hållbart mode.
Åland Just Nu passade på att
fråga Annas gällande hennes bästa
tips för att fräscha upp höstens
garderob – på ett miljösnällt sätt!
Hej Anna! Vem är du och vad gör
du egentligen?
– Jag heter Anna Nygård och jag är
fotograf. Jag är nyexaminerad och
har en kandidat i Fashion Photography efter att studerat tre år i
Storbritannien.
Vad betyder hållbart mode för
dig?
– Hållbart mode bygger på hållbara
lösningar vad gäller produktion,
konsumtion, design och användning – som även utvecklar och förändrar det globala modesystemet.
Det är att aktivt uppmuntra och
främja ett mer hållbart och etiskt
sätt att leva och konsumera mode.
Vad innebär det för dig personligen?
– För mig personligen innebär hållbart mode främst återanvändning
och att inte överkonsumera. Till
exempel shoppa second hand eller
sy och sy om plagg själv – helt enkelt att kunna se potential i kläder
som troligtvis annars slängs bort.
För mig handlar det också om att
ha en personlig kravlös relation till
mode, där trender inte spelar någon roll och jag kan undgå stressen att konstant konsumera och
i stället fokusera på en stil som
faktiskt tilltalar mig.

Hållbarhetstänk
Anna Nygård växte upp i en familj
som värdesatte det hållbara i vardagen och tror att hållbarhetstänket alltid präglat henne.
– Mitt intresse för kläder har
dock krockat med det, eftersom

Anna Nygård är fotograf
med fokus på hållbart mode.
Foto: Privat

”Hållbart mode
bygger på hållbara lösningar
vad gäller produktion, konsumtion, design
och användning – som
även utvecklar
och förändrar
det globala
modesystemet.”

Hållbarhetstänket har Anna Nygård fått med
sig hemifrån. 
Foto: Privat

Modefotografen Anna Nygård väljer kvalitet framför kvantitet. 

Foto: Privat

”Bästa stället att shoppa kan ibland vara i sin egen garderob, eller
kanske i ens kompis garderob. Att byta kläder är ett bra tips!”
modeindustrin är något som ständigt förändras och med det uppmuntrar en till att konsumera mer.
I något skede började jag reflektera
över varför det var så viktigt för mig
att ständigt hänga med i trender
och jag började även fundera på
hur kläder kan kosta så lite.
Under studietiden i Storbritannien föll valet på att fokusera på
den mer hållbara delen av klädindustrin.
– Jag har inriktat mig på håll-

bart mode under största delen
av mina studier och det är något
jag ständigt vill lära mig mer om.
Det har fallit mig ganska lätt att
jobba med mindre designers som
har en långsammare process, ofta
handgjort och inte baserat alltför
mycket på trender. Det är något
jag hellre lyfter fram.
Ifall man står inför att uppdatera något i höstgarderoben – hur
ska man tänka?
– Först och främst ska man fråga

sig själv: vad är det jag behöver?
Har jag kanske detta i min garderob
redan? Bästa stället att shoppa kan
ibland vara i sin egen garderob, eller kanske i ens kompis garderob.
Att byta kläder är ett bra tips!
Om man trots att inser att man
behöver köpa något nytt rekommenderar Anna kvalitet före kvantitet.
– Investera i högkvalitativa
plagg som du vet att kommer hålla
och användas i flera år. Företag och

varumärken som prioriterar kvalitet
genom att använda hållbara och
etiska metoder kan ha en högre
kostnad, men de håller längre och
kombineras ofta med en tidlös stil
som inte bara följs av trender som
förändras varannan vecka.
För mera plånboksvänlig, och
välbeprövad hållbar shoppning
lutar sig Anna ofta tillbaka mot second hand-shopping.
– Shoppa second hand är alltid
mitt bästa tips, och det är även
lättare att hitta högkvalitativa
märken för ett lägre pris. För mig
har second hand alltid gett mig en
chans att utveckla min personliga
stil. Först och främst är det sällan
du ser någon annan med samma
plagg om det är köpt second hand.
För det andra är det billigare och
du vet att kläderna håller.
Text: Alexandra Gäddnäs

Konkreta tips för en hållbar modehöst
• Ett tecken på att det kanske inte är så hållbart är
om det inte finns någon klar information. Det är mer
känt att hållbara märken är transparenta med hela tillverkningsprocessen, så som till exempel ursprunget på
materialet. Ett tips om man är osäker om ett företag är
hållbart eller etiskt är att läsa på företagets hemsida.

• Läsa på om materialen! Material som till exempel polyester är inte biologiskt nedbrytbart och kommer därmed
att kvarstå i ekosystemet. När det så småningom bryts
isär släpper det även ifrån sig mikroplaster varje gång det
tvättas – vilket bidrar till plastföroreningar i haven. Syntetiska fibrer som polyester är dock billiga att producera
och används därmed ofta i billiga plagg av låg kvalitet.

• Sortera din egen garderob efter säsong! Många gör
säkert detta utan att tänka på det, men att sortera bort
till exempel höstkläder och placera dem någonstans där
man inte ser dem varje dag för att sedan ta fram dem
till hösten igen kan ge en känsla av att man har något
”nytt” i garderoben. Detta kan göra att plagg man redan
äger får mer användning och uppskattning!
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HUSMODELL SKIMR A

Upplev friheten!
Sedan 1993 har vi på Fiskarhedenvillan levererat drygt 7 000 hus runtom i Norden.
Men en Fiskarhedenvilla är betydligt mycket mer än bara fyra väggar och ett tak.
Den är ett hem att växa i. Därför låter vi våra kunder få vara med och påverka.
För vi vet att du och din granne är olika. Vi vet att du vill vara med och skapa ditt
eget hem. Och det är den här kunskapen som gjort oss till marknadsledare inom
platsbyggda lösvirkeshus. Vi hjälper dig hela vägen från idé till entré.
Nu presenterar vi fem nya och spännande husmodeller - Skimra, Sidus, Spektrum,
Valsan och Runn. Läs mer på vår webb.

Hör av dig till Britt-Marie Azam Larón på 0457-34 34 357
eller Yamina Larón på 040-17 32 288 eller besök
fiskarhedenvillan.se för att se våra andra husmodeller.
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ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE. GÄLLER ENDAST
DIREKTBOKNINGAR MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/VECKA.

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer
Telefonen är öppen:
må, on kl. 16–20 • ti, to, fr kl. 9–13

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

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

connecthotels.se

Österbottens Kriscenter Valo

Den bästa
pluggkompisen.
Få 12% studeranderabatt på MacBook Air och MacBook Pro.

MacBook Air

MacBook Pro 13”

MacBook Pro 16”

MacBook Air är redo för föreläsningar och allt annat,
med upp till dubbelt så hög prestanda1, nya Magic
Keyboard, dubbelt så mycket lagringsutrymme1, en
fantastisk Retina-skärm, en robust och bärbar design
och ett batteri som räcker hela dagen2.

MacBook Pro är byggd för lärande på högsta nivå,
med avancerad grafik, högpresterande processorer
och lagring samt nya Magic Keyboard.

Med banbrytande prestanda och en fängslande
16-tums Retina-skärm3 har nya, ombyggda MacBook
Pro all kraft du behöver för att skapa vad du vill, var
du än är.

Från 1082€ (norm. 1229€)

Från 1346€ (norm. 1549€)

Från 2464€ (norm. 2799€)

1
Jämfört med föregående generation MacBook Air. 2 Batteritiden varierar beroende på användning och konfiguration. Mer information hittar du på apple.com/se/batteries. 3 Skärmstorleken mäts diagonalt. Kampanjen gäller till 30.10.2020. Du kan få 12 % studerande- eller lärarrabatt endast på MacBook Air (2020), MacBook Pro 13” (2020) och MacBook Pro 16” (2019) inklusive anpassade konfigurationer. För alla andra anpassade versioner kan du endast få (6%) studentrabatt.

UPPLEV ELEKTRONIKENS
VÄRLD

HITTA OSS

Torggatan 12
22100 Mariehamn

ÖPPETTIDER

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

WEBBUTIK

www.multitronic.fi
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För en bättre sömn!
Tyngdtäcke Cura
150x200 cm
3 kg (rek. pris 169,50)

159,95

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

5 kg (rek. pris 189,50)

169,95

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

7 kg (rek. pris 209,50)

179,95

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

9 kg (rek. pris 229,50)

189,95

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

11 kg (rek. pris 249,50)

199,95

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

Nyhet!

13 kg (rek. pris 269,50)

219,00

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

Tyngdtäcke Carl 150x210 cm

89,95
7 kg ....................................... 99,95
9 kg .................................... 109,95
11 kg .................................. 119,95
5 kg .......................................

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

Höstkampanj!
Port med motor och 2 st fjärrkontroller
5 olika modeller: Linea, Trend, Style, Flair & Classic.
Standard kulörer Vit RAL 9016, Vit aluminium RAL 9006,
Grå aluminium RAL 9007, Antracitgrå RAL 7016,
Metallgrå DB703.

PRIS FRÅN

1.450,-

• Vi monterar även garageporten
om så önskas
• Vi sköter alltid om service av portarna
• Vi lämnar en 10-årig tillverkningsgaranti
för garageportar, inklusive slitdelar,
5-års garanti på mekaniken och 2-års
garanti på elektroniken i Crawfords
portautomatik
Kampanjen gäller t.o.m. 25.10

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax
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Skördefest
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”Ålänningarna
behöver ett
evenemang
att se fram emot”

Efter en vår av inställda evenemang var många
oroliga att även Skördefesten skulle behöva ställa
in men i början av augusti kom glädjebeskedet att
folkfesten blir av. Åland Just Nu pratade med nya
projektkoordinatorn Ida Wester för att ta tempen
på evenemanget.
Vem är du och vad är din roll i
skördefesten?
– Jag heter Ida Wester och är projektkoordinator för Skördefestens
vänner r.f. Jag hjälper Anita Lundin, vår verksamhetsledare med
planering och koordinering av både
Skördefesten och Åland Grönskar.
Jag började jobba för föreningen i
februari i år.
Hur kom det sig att du fick den
rollen?
– När jag studerade företagsekonomi på Högskolan på Åland hade
jag praktik under både Åland Grönskar 2019 och Skördefesten 2019,
totalt tio veckor. Då märkte jag att
det passade mig perfekt! När förra
verksamhetsledaren blev invald till
lagtinget fanns en tjänst ledig, och
den fick jag.
Hur känns det att årets skördefest blir av trots allt som hänt
under våren?
– Det är en lättnad att kunna genomföra Skördefesten, alla jag har
pratat med är glada att det händer
något. Jag tror att ålänningarna
behöver ett evenemang att se fram
emot.
Vad kommer att vara annorlunda
i år med tanke på den globala
pandemin?
– Vi och våra deltagare har tänkt
igenom flöden och aktiviteter noga.
Vi har funderat flera varv kring
myndigheternas rekommendationer
och restriktioner. Det kommer finnas tydliga skyltar och handsprit
överallt. Jag tror det kommer bli en
lite mindre skördefest med fokus på

att hålla en högaffels avstånd till
varandra, 150 centimeter, hålla god handhygien med handdesinfektion, tvål och vatten
samt att besökare gärna får
använda ansiktsmask om
de känner sig det minsta osäkra. Genom
att hjälpa och
respektera varandra klarar vi
att genomföra
ett säkert
evenemang
tillsammans.
Vilka nyheter finns under
årets skördefest?
– Vi har några av
fjolårets Plåpp
Åpp som tagit
steget till Öppen
Gård vilket är
jättekul! Dessutom har vi en
helt ny gård
med i år som
heter Mickels
gård och finns
i Gottby. Inte
minst har vi hela
nio nya Plåpp
Åpp-aktiviteter,
till exempel Lomner gård med sina
getter. Dessutom
arrangeras en tävIda Wester är projektkoordinator för Skördefesten.  Foto: Privat

ling om bästa
hamburgaren
där braxenfärs är
råvaran i Sjökvarteret på fredagen.
Utöver det lanseras
snart Skördefestens
alldeles egen app som
vi är väldigt stolta över.
Där hittar man helgens
program, kuponger med
fina erbjudanden och
även det årliga lotteriet
med fina priser.
Vad brukar vara din
egen favoritdel under
Skördefesten?
– Att åka runt och kunna
handla åländska råvaror

Marinbutiken i centrum
– 40 års erfarenhet i branschen!

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING av
motorer och
reservdelar

Skarpansv. 20, Mariehamn • Vard. 8–17 • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

1

Idas tre tips för
den perfekta Skördefesten

Genom skördefestappen kan man få pushnotiser direkt i mobilen där
färskaste informationen om programmet och aktiviteter finns. Dessutom
finns många fina erbjudanden att använda hos olika deltagare.

2
3

Ha med kylväska för att hålla inköpen färska, så kan du vara ute hela dagen
på skördefest.

Ha kul, slappna av och njut av helgens program – ta dig tid att ta det
lugnt. Men i år behöver vi också ta extra hänsyn till och tänka på varandra,
tillsammans gör vi Skördefesten säker!

”Det är en lättnad att kunna genomföra
Skördefesten, alla jag har pratat med är
glada att det händer något.”
direkt från producenterna är ju
guld värt! Även Äppelrundan som
startade i fjol, där några deltagare
tillreder en smakportion av äppel på olika sätt, är ju ett kul och

annorlunda sätt att åka runt på
skördefest och få testa på olika och
fantasifulla rätter.
Text: Otto Johansson

Allt för både dig och din häst!
NYHET
HOS OSS!

Vi erbjuder ett
högkvalitativt
standardutbud av
foder och tillbehör
till förmånliga priser,
välkommen in!

Överbyvägen 115, Jomala, tel: 32850, info@bila.ax

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

19,90€
/mån

å
å
v
t
i
r
a
g
n
i
n
s
Inga begrän

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!

r!

Prata och sms:a hur mycket du vill,
få fri surf i hela Norden och Baltikum och
dessutom 15GB surf i EU på köpet.
Just nu kampanjar vi vårt mobilabonnemang “Stort” för 19,90€/mån
(normalpris: 34,90€/mån). Kampanjpriset gäller i 24-månader, därefter
normalt pris, ingen bindningstid. Erbjudandet gäller för dig som flyttar
ditt nummer till Ålcom eller tecknar ett nytt abonnemang.
Erbjudandet gäller till 30.9.2020 och kan inte kombineras med andra rabatter.

och

i samarbete

Mise ÅVC

Dags att rensa i
trädgården?
Fyll ditt bilsläp (8 säckar) med
trädgårdsavfall så kan du lämna det till Mise ÅVC utan extra
kostnad.
Kom ihåg ditt Misekort!
För dig som inte bor i en Misekommun kan du lämna ditt avfall på Mise
ÅVC mot en extra avgift.

www.alcom.ax
www.mise.ax

Hammarlandsvägen 817,
Svinryggen Jomala

Öppet
Måndag-fredag
12-18
Lördag
10-15
Stängd röda dagar, 9 juni,
midsommar och julafton.
Nyårsafton 10-15.

Android TV – största nyheten sedan färg-TV:n kom!
En Android-TV blir aldrig gammal – mjukvaran uppdateras kontinuerligt.

ANDROID TV!

SONY LJUDKVALITET!
FINNS
ÄVEN
I VITT!

• Installerad
• Inkl. batterier
för klocka
och minne

SONY DIGITAL
RADIO MED SUVERÄNT LJUD

Installerat & klart!

5 års

FABRIKSGARANTI!

SONY 55” 4K UHD LED ANDROID TV
Android TV med röststyrning, 4K X-Reality
PRO m.m. Gäller så långt lagret räcker.

1.199,-

999,-

• Spara upp till 20 kanaler
med fem snabbval
• Bakbelyst LED-skärm samt
alarmfunktion
• Nätadapter eller batterier

99,-

139,SONY HIFI-STEREO MED CD,
RADIO, BLUETOOTH OCH USB

Klassisk, tredelad modell som passar i alla typer
av rum och som kan placeras separat för bredare
stereoseparation. NFC One touch-anslutning
för trådlös musikuppspelning via Bluetooth® m.m.

SONY-SPECIAL!

24,90

Färdigt inbyggda appar för bl.a

35,-

GÄLLER SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER

MOBIL IPTV

SONY SRS-XB01
BLUETOOTH-HÖGTALARE

Nu kan du se både IFK och Åland United via Ruutu-appen!

Högkvalitativt ljud var du än
är med din Smartphone.
Den trådlösa högtalaren
är vattentålig i IPX5-klass.

SONYBUTIKEN
Auktoriserad Sony-butik på Åland

JÄMFÖRT MED ANDROID-TV ÄR EN SMART-TV OSMART!

SKARPANSV. 27 TEL. 15 822
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FASTIGHETS-

SERVICE
Våra tjänster:

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

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

• Fastighetsservice
• Gräsklippning
• Häckklippning
• Lövupptagning
• Terrasstvätt & ytbehandling
• Städning
• Snöröjning
• Översyn och service av
sommarstugor
• Övrigt underhåll & service m.m.

Ta kontakt med Kompaniet för offert och mera
information, telefon 0400 721 135,
FootSt
e-post: kompaniet.ab@hotmail.com
Servic
Kom ihåg att även privatpersoner kan dra av dessa
Gör det lätta
kostnader i deklarationen (hushållsavdraget).prova ut skor o

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

som funkar ju
dina fötte

Att satsa på r
E R I K S S O N ’ S FA S T I G H E T S S E R V I C E med rätt utp
sulor är en inv
för framtid

DE TUFFASTE
ARBETSKLÄDERNA
PÅ MARKNADEN

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

Välkomna in önskar Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net, mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13
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Äntligen höst!

EKA
svampkniv 16,MORAKNIV Companion spark 39,-

PINEWOOD mössa 12,-

69,95

BRUNTON
kompass
TruArc3 25,-

Vettar
And 9,Knipa 12,-

BRIV pannlampa
laddningsbar 35,-

PRIMUS
campingkök

PINEWOOD handskar
vattentäta 35,-

FOODMAX
plastpåsar

PINEWOOD keps 29,90

50 st, 15x30 cm

12,-

2x5 m, 28 cm

PINEWOOD
jaktstrumpor12,50

15,50

AVIGNON stövlar 129,-

Impregneringsspray 15,-

FJÄLLRÄVEN väska
Kånken totepack 90,-

PÅ KOMMANDE!

PINEWOOD parka Wilda 169,Vind- och vattentät damjacka
i längre modell.
PINEWOOD byxor vattentäta149,-

Jakt- och Fiskebutiken
Äventyret Ab

GENZO
jaktradio
Royal 70XTM
FJÄLLRÄVEN ullbyxor 243,-

39,90

PINEWOOD
jaktbyxor Retriever Active 119,jaktjacka Retriever Active 159,Vind- och vattentätt membrane

PINEWOOD skjorta 69,-

NY MODELL!

STANLEY
termos
0,475 l

VI FINNS PÅ

325,-

Torggatan 12, tel. 23 860

SMART ENERGITEKNIK
Producera
din egen el

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

FÖR DIG OCH DITT HEM

Vi erbjuder
nyckelfärdiga
SOLCELLER
!
solcellsanläggningar
– stora som små
Stöd upp
till 40 %

IoT Automation

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

ENERGILAGRING

SÄSONGSLAGERTÖMNING
så långt lagret räcker!

!

LADDNINGSSTATIONER

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

Stöd för
akumulatortank
3,72 kWp

• 12x310W monokristallina
solcellspaneler
HET

!

6,2 kWp

7,44 kWp

• 20x310W monokristallina
solcellspaneler

• 24x310W monokristallina
solcellspaneler

VÄRMEPUMPAR

Y
• 3xNEVT1200
Microinverter
• 5x EVT1200 Microinverter
Samsung
ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)

• R32 köldmedie
Rabatt -300€
Rabatt -400€
• Upp till 65° med komp. drift
PV & Smart Grid
Ready
Möjlighet• till
Möjlighet
till
Stöd för att
byta från olja
!
stöd -1.480€
stöd -2.480€

• 6x EVT1200 Microinverter

Rabatt -500€ NYHET!
Möjlighet till
stöd -2.500€

!

Stöd upp till
50 % för BAB

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

Produktgarantier:

• PANELER 20 år
• INVERTER 15 år

www.acs-energy.com

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

Mat
Så hittar du rätt i djungeln av
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KOKBOCKER
Det ges ut ungefär en kokbok om dagen på svenska. Det är rätt mycket böcker. Böcker med modern,
snygg form, böcker med fantastiska bilder, böcker med kreativa recept, böcker som riktar in sig på en
enda ingrediens och böcker som har allt. Vissa kan ställas fram och fylla samma funktion som en tavla.
I dag handlar kokböckerna också mindre om recept och mer om livsstil och berättelser. Även om
recepten fortfarande är grunden, så klart.
Att det finns så många varianter gör det svårt att ge något generellt boktips, men jag tycker en bra
idé är att satsa på ”grundstenar” för att sedan fylla på med böcker som har ett smalare fokus. Hur som
helst tror jag i alla fall inte att man kan man ha för mycket kokböcker.
Här är några av de böcker som jag själv har hemma i mitt kök. Det är böcker som jag anser vara
väldigt bra och som används flitigt, då de flesta fungerar just som grundstenar för min typ av matlagning.
Och så tipsar jag också om några andra som står på önskelistan.
Passande till jaktsäsongen kommer här även ett enkelt recept på duva.
Text och foto: Staffan Lund

Böcker jag har:
Morberg –
scenen, livet
och konsten
att laga mat
Per Morberg
• I fjol passerade
Per Morberg miljonstrecket i antal
sålda kokböcker vilket betyder att vart
femte hem i Sverige äger en av hans
kokböcker. Det är ingen slump.
När Per klev in på Bonnier Fakta
för tio år sedan, och berättade att han
skulle sälja cirka 100.000 exemplar av
sin kokbok, skrattade försäljningschefen åt honom och förklarade hur bokbranschen fungerade. Då förklarade
Per, hur Per Morberg fungerar …
Debutboken innehåller de absolut
viktigaste recepten i det svenska köket.
Genuint, ärligt, enkelt och med ett
fokus på jakt och natur. Husmanskost
när den är som bäst. Jag har lagat
nästan allt och äger alla böcker i samlingen. Tycka vad man vill om Per men
göra kokböcker kan han.

Smör - kärna,
bryna, baka
Johan Hedberg
• En lite udda
bok och precis
som titeln avslöjar
handlar den helt
och hållet om smör
– ingrediensen som
är en av hörnstenarna i matlagning.
Här finns det mesta man kan tänkas
vilja veta om smör med allt från hur
man kärnar, till färdiga recept där
smör spelar en viktig roll, kryddat
med texter från författarens besök hos
gårdsmejerier. Det är en vågad bokdebut från Youtubern matgeek, eller
Johan Hedberg som han egentligen heter, men så vitt jag vet har han lyckats
bra ända sedan boken gavs ut.

Mickes vilda
Michael Björklund
• Ingen samling
är komplett utan
Micke. Det här är
en trevlig kokbok i
bästa Micke-anda

• Källor: Bonnier fakta, Adlibris

med många fina moderna bilder på
både maten och från de små jaktberättelserna boken innehåller. Receptsidorna pryds med klassiska rätter där
viltet har fått huvudrollen, och även
en hel del nytänk utan att sväva iväg.
Vad sägs om nachos med skarv eller
söndagssäl? Boken innehåller även en
del trevliga tips om till exempel rökning
och passande drycker.
Det här är ingen bibel direkt men
passar som bra komplement eller
för den som inte vill ha tegelstenar
hemma.
Jag ser fram emot version två; hur
man överlever och vad man äter ute på
en öde skärgårdsö. Utan jaktredskap.

Fällmans kött:
välja, hantera,
tillaga
Håkan Fällman
• Styckmästare
Håkan Fällman har
jobbat med kött i hela sitt liv och är i
dag kunglig hovleverantör. Boken är
omfattande och faktaspäckad med
många recept från framstående kockar. Här finns även styckningsscheman,
köpguide, hanteringstips, tillagningstips samt allmän köttkunskap om
olika typer av kött. I boken får man
också veta hur olika faktorer som uppfödning, slakt, mörning och kön påverkar köttets kvalitet, vilken färg köttet
ska ha för att smaka bra och hur man
ser att köttet är mört. Självklart köp för
den som vill veta mer om kött.

Rutiga kokboken
• Den här boken behöver knappast
någon närmare presentation. Med
1.500 recept är den rutiga kokboken
en av de vanligaste synerna i de svenska köken. Här finns det mesta man
kan tänkas behöva.

Böcker jag vill ha:
Gastronomisk
handbok
Karl Blunck
• Köksbibeln.
Kanske inte den
mest moderna boken varken i form
eller innehåll men
den fyller fortfarande en funktion

• Pärmbilder från förlagen
för den som vill lära sig den absoluta
grunden i det franska köket. Förr var
”Bluncken” i princip den enda riktiga
uppslagsboken som tillbads flitigt av
kockelever. Gammalmodig eller inte så
är den fortfarande aktuell och passar
åtminstone som present till den verkligt matintresserade. Försök få tag i ett
exemplar med mörk pärm.

Klassiska rätter på vegansk
vis – Hållbara recept på
maten du inte kan vara
utan
Gustav Johansson
• På sätt och vis
var författarens förra
bok ”Vegansk husmanskost” den raka
motsatsen till Morbergs första kokbok.
Men ändå inte. I den
här vegoboken finns,
förutom svenska
klassiker, rätter från hela världen.
Egentligen föredrar jag att äta rätter
som redan är köttfria i grunden när jag
vill äta vegetariskt (äter sällan helt veganskt). Men oavsett så gillar verkligen
Gustavs recept vare sig det handlar
om vegansk köttfärs eller indisk dhal.
Och ja, jag har förstått poängen med
att göra om befintliga kötträtter till veganska. Jag kommer definitivt att testa
en hel del. En bra bok för den som vill
hitta veganska alternativ. Gustav driver även matbloggen ”jävligtgott”.

Grönsak för
grönsak,
från A till Ö
Paul Svensson
• Denna grönsaksbibel innehåller allt man behöver veta med sina
500 klassiska och
moderna recept. Hållbarhet och närodlat är en röd tråd precis som vikten
av att minska matsvinnet och därmed
använda grönsakens alla delar. Zero
waste som det heter. Alla de 32 kapitlen börjar med en guide där man får
lära sig hur grönsakerna används och
vilka tekniker som går att utnyttja.
Boken har tydliga bilder som visar
hela växterna, inklusive rötter.

Just nu 7 / 2020
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Finns även som råg!

Stekt duva med svamp och bacon

Ingredienser:
1 skiva ljust bröd, till exempel Hönö		
kaka
ett duvbröst
blandsvamp
1 msk creme fraiche
2 msk bacon
smör
salt
peppar
Tärna bacon och stek knaprig.
Plocka upp det knaperstekta baconet

och lägg på ett hushållspapper.
Stek duvbröstet i baconfettet som
ligger i pannan. Bröstet ska inte vara
genomstekt, då blir det torrt. Salta och
peppra.
Poppa svampen i en torr panna.
När svampen är torr, tillsätt en klick
smör, salt och peppar och stek tills
den fått fin färg.
Bred creme fraiche på brödet, lägg
på duvbröstet och avsluta med att
strössla över svamp, bacon och eventuellt riven ost.

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

restaurang

vid St1-macken

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

ÖPPET HELA ÅRET!
t.o.m. 6.9.2020: månd–torsd 10.30–18,
fred–lörd 10.30–22, sönd 12–18.
Från 7.9.2020: månd–onsd 10.30–16,
torsd 10.30–18, fred–lörd 10.30–22, sönd 12–18.
Vi serverar dagens, à la carte, smarriga smörgåsar, hembakt
kaffebröd, glass, goda drycker m.m.
Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade grupper. Mera om oss och
om dryckesprovningar hittar ni på Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren. Vi har alla rättigheter!

Hjärtligt välkomna!
Tel. +35840 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net. Vi finns på Facebook: Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren

nu ännu
bättre pris
Pantkassen
- ett miljövänligt val

Använd kassen som din egen,
men returnera den till oss
då den behöver tvätt
och vård - du får
tillbaka din pant
eller en ren kasse.

Pant

500

AGA gasolflaskor hos oss

T.ex. påfyllning av
kompositflaska 10 kg

29

90

Godby, Godbyvägen 1424, Godby.
Tfn 010 765 9600.
Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21.
Jomala, Lövuddsvägen 1, Mariehamn.
Tfn 050 318 3767.
Mån–fre 7–22, lör 7–22, sön 10–22.
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Evenemang

SEPTEMBER
fredag 4
SPORT

Ridsport: Hoppningstävling Åland
Jumping Mer info på Alandstravet.
com
KROG / NÖJE / MAT

Pop-up puben Hot Doggery vid Saltvik
Bed & Breakfast med heta körrvar
och andra påhitt. Se Facebook för
mer info. Öppnar kl. 17.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan
II Rundtur med middag runt södra
Mariehamn från Sjökvarteret. Se
Sunnan.ax för tider och priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

Underhållning med The Rewinds på
Delicatessens Club Marin kl. 20.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 22.00-01.30.

lördag 5
SPORT

Ridsport: Hoppningstävling Åland
Jumping Mer info på Alandstravet.
com
MARKNAD / LOPPIS

Höstmarknad i Mariehamn Försäljning på torget kl. 10-15.
SPORT

Öppet hus på Träningsverket Prova
på gymmets utbud eller ta del av
ett eller flera gruppträningspass.
Kl. 10-16.
SPORT

Motor: Folkrace i Vessingsboda vid
motorbanan kl. 11-14.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan
II Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider
och priser.
SPORT

drag och stadsvandring Program
i stadshuset kl. 13 samt stadsvandring med samling vid entrén
kl. 15.

Jeanette Gunnars,
projektkoordinator
för Ålands marthadistrikt. Marthorna
håller sig ständigt
aktuella med sina
tips och tricks för
att leva hållbart.

TEATER

Teater: Ett Dockhem på Alandica
Teater Alandica presenterar ett av
världens mest spelade skådespel.
Mer info på Alandica.ax.

onsdag 16
MUSIK

Konsert: Till minne av kantor Sture
Isacsson i Finströms kyrka Konsert
med bl.a. Markus Malmgren och
Therese Karlsson kl. 18.30. Därefter samtal i församlingshemmet
om Stures liv och verk.

Vilken åländsk råvara får
man inte missa att ta vara
på i höst?
– Naturens smaker, just nu
blomstrar skogen och våra
trädgårdar av godsaker. Det
har varit en härlig hallonsäsong så passa på att plocka
in och frys in till vinterns
smoothisar och helgdesserter. Snart hoppas jag även på
svampar så jag får en härlig
svampsås till en baconsmörgås. Jag väntar också på
lingon, tranbär och rosenkvitten. Enbart 20 procent av
våra äpplen i hemträdgårdarna tas till vara så passa även
på att ta vara på alla äpplen
som finns i våra trädgårdar,
fråga grannen eller släng ut
en fråga på sociala medier.
Vad gör du själv för att liva
upp en grå höstdag?
– Då bjuder jag gärna några
vänner på middag och sitter
länge kvar vid middagsbordet
med levande ljus och njuter
av social samvaro.

TEATER

Teater: Ett Dockhem på Alandica
Teater Alandica presenterar ett av
världens mest spelade skådespel.
Mer info på Alandica.ax.

fredag 18
ÖVRIGT

Öppet Hus på Leva BörMan & Ren
Harmoni Bekanta dig med verksamheten i lokalerna, ta del av
erbjudanden, lotteri. Kl. 10-20.
MARKNAD / LOPPIS

Skördefesten på Åland 2020 Besök
öppna gårdar och restauranger.
Detaljerat program med karta
finns på evenemangets hemsida.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II Rundtur med middag runt
södra Mariehamn från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Jonas
Ericson på Park Kl. 22.00-01.30.

lördag 19

Otto Johansson

MARKNAD / LOPPIS

Åländska mästerskap i styrkelyft
2020 på Idrottsgården kl. 12-15
BARN / UNGA / SPORT

NORDENloppet, ett nytt motionslopp för hela familjen Gå, jogga
eller löp 2,5 eller 5 km. Start och
mål vid Lilla Holmens entré. Öppen starttid mellan kl. 14-15.
KROG / NÖJE / MAT

Pop-up puben Hot Doggery vid
Saltvik Bed & Breakfast med
heta körrvar och andra påhitt. Se
Facebook för mer info. Öppnar
kl. 17.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan II Rundtur med middag runt
södra Mariehamn från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.

måndag 7
LITTERATUR / MUSIK

Boksläpp: Anders Gabriel Sundströms
bok “Franz Liszt - kontrasternas
man” i Mariehamns stadsbibliotek
kl. 18.30.

onsdag 9
KROG / NÖJE / MAT

Pop-up puben Hot Doggery vid Saltvik
Bed & Breakfast med heta körrvar
och andra påhitt. Se Facebook för
mer info. Öppnar kl. 17.
SPORT

Bed & Breakfast med heta körrvar
och andra påhitt. Se Facebook för
mer info. Öppnar kl. 17.

och andra påhitt. Se Facebook för
mer info. Öppnar kl. 17.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan
II Rundtur med middag runt södra
Mariehamn från Sjökvarteret. Se
Sunnan.ax för tider och priser.

Middagskryssning med M/S Sunnan
II Rundtur med middag runt södra
Mariehamn från Sjökvarteret. Se
Sunnan.ax för tider och priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

lördag 12

KROG / NÖJE / MUSIK

SPORT

KROG / NÖJE / MUSIK

KROG / NÖJE / MUSIK

torsdag 10
KROG / NÖJE / MAT

KONST

söndag 6
SPORT

Ridsport: Hoppningstävling Åland
Jumping Mer info på Alandstravet.
com
KULTUR / UTFÄRD / UTFLYKT

Pilgrimscykling till gudstjänst i kyrka
längs med Sankt Olofs sjöled Start
från S:t Görans kyrka i Mariehamn
under ledning av Kiki AlberiusForsman. Mer info om tider och
destinationer i Facebookgruppen
”Kyrkvandring på Åland”.

Pop-up puben Hot Doggery vid Saltvik
Bed & Breakfast med heta körrvar
och andra påhitt. Se Facebook för
mer info. Öppnar kl. 17.

fredag 11
SPORT

Konstrundan 2020 En unik möjlighet att träffa konstnärerna i deras
arbetsmiljö. Program: se konstrundan.fi
KONST / MARKNAD / LOPPIS

Fynddagar på Önningebymuseet
Försäljning av föremål och konst. Kl.
11-15.

Åland SwimRun 2020 Starten för
Long-sträckan Åland SwimRun går
vid Ålands norra utpost Havsvidden
i Geta och målgången i Käringsund
i Eckerö på västra Åland. Se swimrun.ax för tider.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

KROG / NÖJE / MAT

Pop-up puben Hot Doggery vid Saltvik
Bed & Breakfast med heta körrvar

Pop-up puben Hot Doggery vid Saltvik

TEATER

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

Åland SwimRun 2020 Starten för
Long-sträckan Åland SwimRun går
vid Ålands norra utpost Havsvidden
i Geta och målgången i Käringsund
i Eckerö på västra Åland. Se swimrun.ax för tider.

Trubadurunderhållning med Peter
Nordlund på Park Kl. 22.00-01.30.

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Teater: Ett Dockhem på Alandica
Teater Alandica presenterar ett av
världens mest spelade skådespel.
Mer info på Alandica.ax.

Ligafotboll: IFK Mariehamn- FC Lahti
Wiklöf Holding Arena kl. 18.30.

Underhållning med The Rewinds på
Delicatessens Club Marin kl. 20.
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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

Lunchkryssning med M/S Sunnan II
Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider och
priser.
KROG / NÖJE / MAT

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

Skördefesten på Åland 2020 Besök
öppna gårdar och restauranger.
Detaljerat program med karta
finns på evenemangets hemsida.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Lunchkryssning med M/S Sunnan
II Båtutflykt med lunch från Sjökvarteret. Se Sunnan.ax för tider
och priser.
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Middagskryssning med M/S Sunnan
II Rundtur med middag runt södra
Mariehamn från Sjökvarteret. Se
Sunnan.ax för tider och priser.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Jonas
Ericson på Park Kl. 22.00-01.30.

söndag 20
söndag 13
KULTUR / UTFÄRD / UTFLYKT

Pilgrimscykling till gudstjänst i kyrka
längs med Sankt Olofs sjöled Start
från S:t Görans kyrka i Mariehamn
under ledning av Kiki AlberiusForsman. Mer info om tider och
destinationer i Facebookgruppen
”Kyrkvandring på Åland”.
KONST

Konstrundan 2020 En unik möjlighet att träffa konstnärerna i deras
arbetsmiljö. Program: se konstrundan.fi
KONST / MARKNAD / LOPPIS

Fynddagar på Önningebymuseet
Försäljning av föremål och konst. Kl.
11-15.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Stora Kulturarvsdagen med före-

KULTUR / UTFÄRD / UTFLYKT

Pilgrimscykling till gudstjänst i
kyrka längs med Sankt Olofs sjöled
Start från S:t Görans kyrka i
Mariehamn under ledning av Kiki
Alberius-Forsman. Mer info om
tider och destinationer i Facebookgruppen ”Kyrkvandring på
Åland”.
MARKNAD / LOPPIS

Skördefesten på Åland 2020 Besök
öppna gårdar och restauranger.
Detaljerat program med karta
finns på evenemangets hemsida.

onsdag 23
SPORT

Ligafotboll: IFK Mariehamn- Ilves
Ligafotboll i Mariehamn på Wiklöf
Holding Arena kl. 18.30.
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Var äter du
lunch idag?
Svaret finns på lunchguiden
på förnyade aland.com!
Kanonloppet avgörs i år lördagen den 10 oktober.

fredag 25
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Malin Artz på Park Kl. 22.0001.30.

lördag 26
SPORT

Ligafotboll: Åland UnitedPK-35 Helsingfors på Wiklöf
Holding Arena kl. 17.
KULTUR / MUSIK

Konsert: “Eftersom det handlar om ett verk av en kvinna”
med musik av Clara Schumann
En konsert i ord och toner
med Jenny Carlstedt mezzosopran, Marcus Boman piano
i Kumlinge kyrka. Kl. 18.30.
MUSIK

Musik: A Tribute to The Eagles
i Alandica Österbottniska
Eagles tributbandet Dollan &
Friends. Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Malin Artz på Park Kl. 22.0001.30.

söndag 27
SPORT

Välgörenhetslopp: Carlsro Cancer Run i Degerby Knattelopp,
5 km och 10 km. Mer info på
Carlsro.ax. Start kl. 12.
SPORT

Ligafotboll: IFK MariehamnKuPS Ligafotboll i Mariehamn
på Wiklöf Holding Arena kl.
18.30.

tisdag 29
KULTUR / MUSIK

Konsert: “Eftersom det handlar om ett verk av en kvinna”
med musik av Clara Schumann
En konsert i ord och toner
med Jenny Carlstedt mezzosopran, Marcus Boman piano
i Hammarlands kyrka. Kl. 19.

Trubadurunderhållning med
Richard Holmgren på Park Kl.
22.00-01.30.

lördag 3
SPORT

Niklas Lantz. Se Alandica.ax
för bokning och tider.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Erik Hassbrink på Park Kl.
22.00-01.30.

Motor: Folkrace i Vessingsboda vid motorbanan kl. 11-14.

torsdag 15

MARKNAD / LOPPIS

BARN / UNGA / KULTUR

KROG / NÖJE / MUSIK

fredag 16

Höstmarknad på Brandkårshuset i Degerby Försäljning
av bär, svamp, ägg, honung
med mera. Kl. 11.30-14.30.
Trubadurunderhållning med
Richard Holmgren på Park Kl.
22.00-01.30.

söndag 4
KULTUR / MUSIK

Konsert: “Eftersom det handlar om ett verk av en kvinna”
med musik av Clara Schumann
En konsert i ord och toner
med Jenny Carlstedt mezzosopran, Marcus Boman piano
i Vårdö bönehus. Kl. 14.

tisdag 6
TEATER

Teater: Kejsarn av Portugallien
på Alandica Monolog baserad
på Selma Lagerlöfs klassiska roman, bearbetad och
framförd av skådespelaren
Niklas Lantz. Se Alandica.ax
för bokning och tider.

Höstlovsöppet på Kastelholms
slott Kl. 10-16.

BARN / UNGA / KULTUR

Höstlovsöppet på Kastelholms
slott Kl. 10-16.
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Spencer Strandh på Park Kl.
22.00-01.30.

lördag 17
BARN / UNGA / KULTUR

Höstlovsöppet på Kastelholms
slott Kl. 10-16.
TEATER

Teater: Drottningklev på
Alandica Teater Alandica
presenterar ett skådespel i
två akter kl. 15 och kl. 18.
SPORT

Ligafotboll: Åland United - PK35 Vanda på Wiklöf Holding
Arena kl. 17.

torsdag 8
TEATER

KROG / NÖJE / MUSIK

fredag 9
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Spencer Strandh på Park Kl.
22.00-01.30.

BARN / UNGA / KULTUR

Höstlovsöppet på Kastelholms
slott Kl. 10-16.
SPORT

OKTOBER

Ligafotboll: IFK Mariehamn SJK Ligafotboll i Mariehamn
på Wiklöf Holding Arena kl.
16.

KULTUR / MAT

lördag 10

torsdag 22

SPORT

SPORT

Open by Night i Mariehamns
city Härlig stämning, olika
händelser och bra erbjudanden i centrum kl. 18-22.
KULTUR / MUSIK

Konsert: “Eftersom det handlar om ett verk av en kvinna”
med musik av Clara Schumann
En konsert i ord och toner
med Jenny Carlstedt mezzosopran, Marcus Boman piano
i St Görans kyrka. Kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

Kanonloppet och Ålandsmarschen 2020 Motions- och
tävlingslopp. 22,5 och 15
km. Även kortare barn- och
ungdomslopp. Se www.
motion.ax
TEATER

Teater: Kejsarn av Portugallien
på Alandica Monolog baserad
på Selma Lagerlöfs klassiska roman, bearbetad och
framförd av skådespelaren

JUST NU HITTAR DU LUNCHER FRÅN: Bistro Koppargrytan, Boquerian,
Café Viktor, Café Vreten, Club Marin, Eden Rock, Grannas Bistro, Hesburger, Indigo Restaurang & Bar, Iwa Konditori & Café CITY, Iwa Konditori &
Café MAXINGE, Kvarter 5, Köket Rastaurang & Catering, Leva Börman, Me
Gusta Burgers, Nonna Rina, Park Restaurang & Bar, Restaurang Arkipelag, Restaurang Nautical, Röda Korsgården, Sittkoffska Gården, Svarta
Katten, Time Out, Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf, ÅSS Paviljongen.

söndag 18

Trubadurunderhållning med
Erik Hassbrink på Park Kl.
22.00-01.30.

fredag 2

Är du krögare och ännu inte bokat plats på
lunchguiden? Kontakta Simon Nurme tel 525 866,
simon@strax.ax

TEATER

Teater: Drottningklev på
Alandica Teater Alandica
presenterar ett skådespel i
två akter kl. 15 och kl. 18.

Teater: Kejsarn av Portugallien
på Alandica Monolog baserad
på Selma Lagerlöfs klassiska roman, bearbetad och
framförd av skådespelaren
Niklas Lantz. Se Alandica.ax
för bokning och tider.

Den populäraste guiden för hungriga ålänningar
finns på aland.com. Kolla dagens och hela veckans
menyer och planera din lunchvecka!

Ligafotboll: IFK MariehamnHJK Ligafotboll i Mariehamn
på Wiklöf Holding Arena kl.
18.30.

fredag 23
KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med
Kire Ljung på Park Kl. 22.0001.30.

.com

ALLT OM ÅLAND

HITTA LUNCHER, TELEFONNUMMER, FÖRETAG,
INSPIRATION, EVENEMANG, NYHETER OCH MYCKET MER.
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PVC fönster och skjutdörrar

– generation till generation –
Underhållsfria fönster med bra värmeisolering (till otroliga priser)

Trä/alu fönster

Behöver du en
hantverkare?
Äta ute?
Nya skor?
En jurist?
Svaret finns på branchguiden
på förnyade aland.com!

Sänk dina uppvärmningskostnader!

BYT FÖNSTER
INFÖR VINTERN

PVC fönster – underhållsfria fönster med bra
värmeisolering Trä/alufönster

Hela september:

SPECIALPRISER
på fönster och
montering

Försäljning och montering av
FÖNSTER & DÖRRAR – över 900 fönster monterade!
Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!

CB KONSTRUKTION
Ab
tel. 0457 3135 157

Trunkluckspriser
på vinterdäck!
Är du företagare och vill få extra synlighet
i branschguiden? Våra Premiumkunder
syns först och bäst! Förmånlig årskostnad,
snabb exponering efter att du beställt.
Vi ser till att du syns där andra syns!
Kontakta Simon Nurme tel 525 866, simon@strax.ax

– Även Alliance traktordäck –
Även bilservice

.com

ALLT OM ÅLAND

HITTA LUNCHER, TELEFONNUMMER, FÖRETAG,
INSPIRATION, EVENEMANG, NYHETER OCH MYCKET MER.

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!
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TOYOTAS UTSTÄLLNINGSVECKA 31.8.–6.9.

PREMIÄR FÖR NYA YARIS
HYBRID OCH RAV4
PLUG-IN HYBRID

Toyotas hybridutbud förnyas igen – premiär för Yaris Hybrid och
RAV4 Plug-in Hybrid. Välkommen till BILAR I CITY lördag 5 september!
Välkommen till vår butik och bekanta dig med Finlands populäraste
hybridmodell Corolla Hybrid samt provkörning av dessa modeller.
WINTER PACK fr.

490 €

inkl. vinterdäck på
lättmetallfälg och
gummimattor

Om du till exempel väljer Winter Pack och den välutrustade
Corolla Hybrid Edition är din kundförmån upp till 2500 €.

YARIS 1.5 Hybrid Active totalpris 21 589,55 €, inkl. lev. kostnad 600 €. WLTP CO2-utsläpp 87 g/km och EU-förbr. 3,8 l/100 km. COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition totalpris 29 589,80 €,
inkl. lev. kostnad 600 €. WLTP CO2-utsläpp 103 g/km och EU-förbr. 4,5 l/100 km. RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD-i Active totalpris 55 936,06 €, inkl. lev. kostnad 600 €. WLTP CO2-utsläpp 22 g/km och
EU-förbrukning 1,0 l/100 km. GARANTI 3 ÅR/100 000 km, rostskyddsgaranti för genomrostning av karossen 12 år, hybridsystemgaranti 5 år/100 000 km. Toyota Hybridbatterigaranti 10 år/350 000 km.
Nya Yaris Hybrid -modellerna WLTP CO2-utsläpp 87–98 g/km och förbr. 3,8–4,3 l/100 km. Corolla Hybrid-modellerna CO2-utsläpp 101-121 g/km och förbrukning 4,5-5,4 l/100 km. RAV4 Hybrid -modellerna
CO2-utsläpp 22-131 g/km och förbrukning 1,0-5,8 l/100 km. ERBJUDANDE: Winter Pack 490 € för modellerna Corolla, Nya Yaris (gäller ej GR Yaris), Prius, Prius Plug-in Hybrid och Aygo. Winter Pack
990 € för modellerna C-HR och RAV4 (gäller ej RAV4 Plug-in Hybrid). Winter Pack -gäller endast nya kundbeställningar (endast privatbeställningar) och gäller tillsvidare. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Bilförsäljning • Service •Reservdelar • Plåtverkstad

www.ohmansbil.ax
www.toyota.fi • www.toyota.se

Lövuddsvägen 3
22 120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – Fre 09.00-17.00

Verkstad
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00

Reservdelar
Mån – Tor 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
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Fler fler sevärdheter och
uppdaterad info besök aland.com

Almas hantverk
och galleri
Sottunga, Öppet enl ök.

Almagruppen ställer ut
hantverk, konst och målningar.

Bomarsundsmuseet/Lotsstugan
Måndag-fredag 10-17.

Bomärket

Öppet enl ök, tel 0400-450004.

Ovanåker, Saltvik. Ålands
största samling av bomärkta
föremål.

Eckerö Post &
Tullhus

Öppet alla dagar kl. 10-18.

16 juni-27 september
FESTIVAL med konsthantverk
i många olika tekniker av
hantverkare från Åland och
Norden.
16 juni-27 september –
TRÄHANTVERK
Konsthantverksutställning i
Eckerö post- och tullhus

Finströms bibliotek

Marie Larsson ställer ut ”Djurliv i
akryl och penna”. Utställningen
visas under september månad.

Fängelsemuseum
Vita Björn
Öppet dagligen 10-17 till 20
september.

3 september - 20 september
Ta del av utvecklingen inom
fångvården, från slutet av
1700-talet fram till 1950-talet.

Galleri Juha P.
(Ehns)

Måndag till fredag kl 10-17, lördag
10-14.

Utställning: ARS ALANDICA
II av Juha Pykäläinen i Galleri
Juha P.

GALLERIET

Måndag-fredag 11-18
Lördag-söndag 11-16

3-27 september – Everything
is connected, träkonst med
Alexandra Trizna
Vernissage 3.9 kl 17-19

Jan Karlsgården,
Kastelholm
Öppet dagligen 10-17.'

Friluftsmuseet är fyllt av
åländska traditioner och ger
dig en bild av hur en åländsk
gård kunde ha sett ut under
1800-talets andra hälft.

Jomala bibliotek
Konstutställning ”Ellens spår”
av Annica Andersson och
Minna Öberg
visas 25.8–8.10. Konsten i
utställningen är inspirerad av

Ålands konstmuseum utställning med Jonas Wilén (bilden) och svenska Ernst Billgren pågår till den 18 oktober. 

romanen ”Jag är Ellen” (2016)
som är skriven av Johanna
Boholm.

Kastelholms slott
Öppet dagligen.
September kl. 10-17.

Medeltida borg grundlagd på
1380-talet.

Kökar bibliotek

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

Dockmakare Riitta Nieminen
visar utställningen ”Farmor, lilla
Tina och andra dockor”.

Mariehamns
stadsbibliotek

Måndag-onsdag kl. 10-20
Torsdag-fredag kl. 10-16
Lördag kl. 10-14
Söndag stängt

3-20.9 – Artwool Nordic
Hurraw
23 juli-20 oktober –
Konstutställningen Katter med
nyproducerade skulpturer i stål
av Ulrika Kjeldsen.
Utställning: Katter med Ulrika
Kjeldsen i stadsbiblioteket

GALLERI NIPÅ
7.9-1.10 – Utställning av
bidragen till Den digitala minifestivalen hållbART på Nipå
Utställning av bidragen till Den
digitala mini-festivalen hållbART
på Nipå

Saltviks bibliotek

Öppet måndagar och torsdagar
17.30-20, samt tisdagar och
onsdagar 8.30-14.00.

Utställning av prydnadskuddar
1.9-30.9.

Sjökvarteret

Öppet alla dagar, dygnet runt.

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

lördag 11-17
söndag 11-17

2.7-18.10 – Ernst Billgren och
Jonas Wilén

Ålands
kulturhistoriska
museum
måndag stängt
tisdag 11-17
onsdag 11-17
torsdag 11-20
fredag 11-17

Sunds bibliotek

Bosse Taipales tecknade bilder
och skulpturer. Pågår till 30.9.

Torggatan i
Mariehamn

lördag 11-17
söndag 11-17

Utställning: "Djuriskt ur
samlingarna" med djuriska
föremål ur samlingarna.

Foto: Robert Jansson

Ålands
sjöfartsmuseum
September-maj alla dagar kl. 10-16

I basutställningen finns
spännande berättelser och
fantastiska saker. .
September – "Pommern –
100 dagar under segel" – en
besöksupplevelse ombord på
segelfartyget Pommern.
30 augusti-25 oktober –
Den mångkulturella huden,
traditionella kroppsmålningar
och tatueringar.

Ålands folkhögskolas
Art park

Ålands fotografiska
museum

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

Önningebymuséet
September lördagar kl. 11-15.

Förutom den permanenta
utställningen visas två
specialutställningar: ”I lund
och i trädgård” (verk av
Önningebykolonisterna)
samt ”Akvareller” av
Önningebykolonisterna.

Öppet alla dagar dygnet runt

Se våra tidigare års konstverk.

Bilutställning på Torggatan
med nya spännande bilar kl.
11-14.

Vårdö bibliotek
Lasse Eriksson ställer ut
delar av sitt fartygsmuseum
på biblioteket fram till sista
september.

Ålands
konstmuseum
måndag stängt
tisdag 11-17

• Ålandspannkaka
• Glutenfritt
• Laktosfattigt
• Veganska alternativ
• Rawfood

onsdag 11-17
torsdag 11-20
fredag 11-17

Öppet tisdagar–lördagar | Ekonomiegatan 2 | Mitt i stan
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FRÅN ÅLAND LEVERERAR VI
GRÖNSAKER OCH FRUKT
AV HÖGSTA KVALITET

VISSTE DU ATT:
...Åland är Finlands äppelträdgård och här
odlas över 70 procent av alla äpplen i landet
...De största äppelodlingarna på Åland är
ca 40 hektar och de minsta ca 1,5 hektar
...Nya lagringsmetoder ULO (Ultra Low
Oxygen) gör att det finns inhemska
äpplen i butik från augusti-mars

ÅLANDS TRÄDGÅRDSHALL ägs av 100 lokala odlare som producerar sund och
god mat med stor kunskap och expertis om jordmån, klimat och optimala grödor.
På de relativt småskaliga gårdarna har våra odlare satsat på specialodlingar, såsom
grönsaker, lök och frukt. Varje enskild odlare månar om ett hållbart jordruk och att
de egna produkterna håller högsta klass. Våra produkter hittar du i butikerna på
Åland och i Finland.

JU ST NU HA R VI MA SS
OR ME D
PR OD UK TE R I SÄ SO NG :

- Bla dse ller i
- Mo rot
- Blo mk ål
- Pa lst er na ck a
- Br occ oli
- Pe rsi lja
- Bu skb öna
- Pot ati s
- Dil l
- Pu rjo lök
- Fän kål
- Pä ron
- Gr äsl ök
- Rom an sal lad
- Gr ön- o sva rtk ål Rot se ller i
- Gr önk ål
- Rä dis a
- Gu l-, Röd -, och
- Sh alo tte n- , ros e- ,
Pol kab eta
gu l- och röd lök
- Isb er gss alla d
- Soc ke rm ajs
- Kin akå l
- Vå rlö k
- Kr ond ill
- Zu cch ini
- Kr onä rts koc ka
- Äp ple
- Kå lra bb i
- Ärt ski dor
- Kå lro t
- Ärt sko tt
- Me lon er (va tte n och
nä tm elo n)

#s ät tå lan dp åt all rik en

En hälsning från några av våra duktiga odlare:
Oscar Sandén, Åttböle, Finström

Michael Mattsson, Vestansunda, Jomala

Oscar bestämde sig som 17-åring för att ta över
släktgården i Åttböle. Idag odlar han hallon, blåbär
och päron på gården. Oscar har haft stort stöd
av sin far och är lycklig över att han får ha sitt
drömjobb som odlare på Åland.

Friheten, att följa de fyra årstiderna och att kunna
ha sin hobby som arbete. Michael Mattsson kan
nämna otaliga fördelar med att vara lökodlare.
Redan som barn drömde han om att bli bonde, en
dröm han nu förverkligat tillsammans med frun
Erica på hennes släktgård Bengtes.

”Vi är duktiga på specialgrödor här på Åland.
Vi har mycket kunskap, bra förbund och bra
sammanhållning mellan odlarna. Det gör att vi
kan hålla en hög kvalitet.”

“Det bästa med att vara odlare på Åland är
att det finns ett stor gäng med yngre inom
branschen som siktar framåt, att det finns en
optimism och framtidstro.”

Johan Holmqvist, Lillbolstad, Hammarland

Virpi Karlsson, Gottby, Jomala

Ända sedan Johan Holmqvist var barn har han velat
bli odlare. För fyra år sedan köpte han Södergårds
av sin far, en gård som varit i släktens ägo sedan
1634. Johan odlar lök på gården, men vill i framtiden
utöka med fler produkter.

På släktgården i Gottby, Jomala odlar Virpi och Tage
Karlsson bland annat sparris för den inhemska
marknaden. Konkurrensen från utländska och
finländska odlare är hård, så Virpi och Tage är
noga med att aldrig kompromissa med kvaliteten
på den fem hektar stora sparrisodlingen.

“Här på Åland märker man att konsumenterna
faktiskt prioriterar åländska råvaror och är
beredda att betala för dem.”

“Vi är noga med bevattning och skörd. Levererar
vi inte kvalitet får vi inte sälja heller.”

Läs mer om våra produkter och odlare på ath.ax

HÖSTE NS
HÖJDP UNKT

18

20 SEP

Skördefesten är ett lika glädjefyllt som
självklart inslag i den åländska hösten.
Läs mer om årets deltagare och program
på www.skordefest.ax

VÄLKOMMEN!
#skordefestaland

För att du och alla andra
besökare ska vara och
känna sig så trygga som
möjligt behöver vi allas
hjälp. Tillsammans gör vi
Skördefesten säker, tänk på
varandra och ta hänsyn!

