Hem &
bygg

Vintervila i
trädgården

Rödvinssås
från Bordeaux

Koll på
taket

Paradis i
Tellholm

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 33–35

Ålands största

Kap & Gersåg GCM 8 SJL
evenemangskalender
i n k l . s å g b o r d GTA 2 5 0 0

5 69 00
€

Förbättrad dammhantering
så att du jobbar rent och
fräscht, 312 mm horisontal
kapkapacitet ger många
användningsområden. Låg
vikt på 17 kg ger maximal
rörelsefrihet.

Se sidorna XX–XX

K o m b i s å g GT M 1 2 J L

Kap- och geringssåg
och bordscirkelsåg i ett.
Jobba noggrant med
inbyggd laser, kraftig
1 800 W-motor ger
snabb avverkning (upp
till 95 mm kapdjup –
upp till 51 mm kaphöjd
vid geringssågning –
bordsågsfunktion)

Sänksåg
G K T 1 8 v- 5 2 G C S o l o

619 00

€

Kabeldriven prestanda
och överlägsen kompakthet i 18 V-klassen.

76 9 0 0

€

Mattssons_logo_red_black.eps
Måndag–fredag 7–21, lördag 9–21, söndag 11–19. Bygg:
Måndag–fredag 7–17, lördag 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
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Nu kliar det i
fingrarna igen
Så här års blir jag alltid renoveringssugen.
Jag har för länge sen tröttnat på trädgårdsarbetet och har inga som helst idéer om
nya planteringar.
Jag har alltid en tanke om att fynda
växter på hösten, men när jag står framför
raderna med rabatterade rosor, rhododendron, bärbuskar och allt vad det kan
vara vill det sig liksom inte. ”Behöver jag
verkligen det här?” frågar jag mig själv,
och konstaterar samtidigt som jag vänder
på klacken att nej, det gör jag inte. Och
precis som med annan konsumtion har jag
lärt mig att man ska vara lite försiktig med
spontanköp. Om det nu inte är något man
gått och sneglat på tidigare eller behöver,
då kan man ju falla för frestelsen förstås.
Nej, vi lämnar trädgården därhän nu
några månader och fokuserar i stället
på huset.

Det är i och för sig ganska naturligt
att det kliar i fingrarna att mysa
till det inomhus när det blir kallare,
mörkare och mer tid tillbringas i
soffan eller vid köksbordet. Man
lägger märke till alla brister på
ett helt annat sätt.
Till exempel borde hallen få ett lyft – en gång
för alla. Den har sett
likadan ut sedan
vi flyttade in. Och
inget större fel
med det, men
det är – och har
alltid varit – något som saknas. Det stora
kruxet är tyvärr
den fantastiska,
stormönstrade
tapeten som inte riktigt
passar med nåt. Svårt.

REDAKTÖR

Sandra Widing

“Fönstrena är så fina i sig att
det egentligen räcker med
växter och diverse prydnader.
Men nu. Kanske det skulle
vara fint med lite tyg ändå?
Om jag bara lyckades klura
ut vilken typ av gardiner som
skulle passa bäst. Gissar att
saken får bero lite till.”
Suger alltså på den karamellen lite till.
Gardiner till köket vore kanske trevligt.
Men det är så svårt! Fönstrena är så
fina i sig att det egentligen räcker
med växter och diverse prydnader. Men nu. Kanske det skulle
vara fint med lite tyg ändå?
Om jag bara lyckades klura
ut vilken typ av gardiner som
skulle passa bäst. Gissar att
saken får bero lite till.
Vardagsrummet kunde
också fixas till lite. Om jag
fick bestämma skulle det
vara dags att pensionera
de nedsuttna sofforna.
De är verkligen ingen
vacker syn längre. Men
om det skulle visa sig
stöta på patrull tror jag
att nya prydnadskuddar och nya krukor till
växterna skulle medföra ett
rejält lyft.
Och om inget av det
där skulle bli av kan jag
ju alltid tända några ljus.

Medarebetare i
detta nummer:

Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

Johanna Mattsson, Johan Karlsson /
Daniel Eriksson

Staffan Lund

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

498,-

Skoga halvrund hörndusch

685,-

1388,-

Skoga vikhörndusch

Ritual Premium -duschkabin

479,-

353,-

Skoga rak hörndusch

268,-

Skoga skärmvägg

299,-

489,Skuru spegelskåp och Forma
underdel med Sand tvättställ 50 cm

Skoga vikskärmvägg

299,-

349,-

Reporter

Kevin Eriksson

299,-

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

ANSVARIG UTGIVARE

LAYOUT

498,-

Ritual Classic -duschkabin

TELEFON

ADRESS:

Kevin Eriksson, Otto Johansson,
Alexandra Gäddnäs, Staffan Lund

Daniel Eriksson, Robert Jansson,
Otto Johansson, Staffan Lund

998,-

299,Intro spegelskåp och underdel med
Skapa tvättställ 55 cm

359,-

Sandra Widing

TEXT

FOTO

Svedbergs 100 år
KAMPANJPRODUKTER

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.

Intro spegelskåp och underdel med
Skapa tvättställ 55 cm

278,-

299,Skapa spegelskåp och underdel med
Skapa tvättställ 55 cm

318,-

324,Skapa spegelskåp och underdel med
Skapa tvättställ 55 cm

278,-

318,-

Hur ser ditt
drömboende ut?

“Min dröm är att bo
i ett rektangelformat
hus med sjöutsikt
invid en skogsdunge. På insidan
måste det måste
finnas en stor och
skön soffa som jag
kan ligga och titta på
fotboll i.”

Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

Diana S elhanddukstork

Auktoriserad
VVS-installatör

Diana S elhanddukstork, svart

Amor elhanddukstork

FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420
VARD. 08–17, LÖRD. 10–14 www.vvskylcenter.ax
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VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG
Även enligt dina egna ritningar
Nuuna 65S

Ruka 149S

Se vår
utställningsbastu/stuga!

16,40

18,40

19,40

15,50

Finns i Godby vid Shell.

VINTERERBJUDANDE!

5% rabatt

STORT URVAL KALENDRAR
I OLIKA FORMAT OCH PRISKLASSER

på beställning gjord före 15.12.2020 och leverans senast 31.3.2021.

• Nybyggnation
• Renoveringar

2021

18,40

Dags för en större altan på stugan?

ETT AXPLOCK UR VÅRT
FINLANDSSVENSKA KALENDERSORTIMENT

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

www.kuusamotimmerhus.fi

Se vår
utställningsbastu/stuga!

18,20

14,50

Finns i Godby vid Shell.
RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343
runar.jansson@aland.net

Gilla oss på facebook!

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

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

CITROËN

5 ÅRS
GARANTI

PAKETBILAR

UTAN KMBEGRÄNSNING!

CITROËN JUMPY
28.550€
AUTOMAT pris från 32.520€
4X4 pris från 40.065€
ELDRIVNA e-JUMPY pris från 43.590€
pris från

CITROËN JUMPER
pris från

32.330€

KAMPANJ!
BEGRÄNSAT ANTAL BILAR.

Samtliga priser inkl. moms och bilskatt

JUMPER: FANERING, VINTERDÄCK OCH DRAGKROK, 990€
JUMPY: FANERING OCH VINTERDÄCK, 490€

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

18,40

PRIVATLEASING
& AVBETALNING
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DRICKSVATTEN
Gott och friskt direkt från
havet, brunnen eller kärret
Vi har lösningarna till att rena
alla typer av vatten

Skydda stugan inför vintern
Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i fritidshus.
Som fritidshusägare kan enkelt skydda din stuga och undvika
skador.
Kom du ihåg att:
• Stänga av vattnet och öppna alla kranar.
• Tömma vattenledningssystemet från vatten.
• Spola toaletten en sista gång så att vattenbehållaren töms.
• Hälla miljövänlig frostskyddsvätska i vattenlås under tvättställ,
diskbänk, golvbrunnar och vattenansluten toalett.
Titta till fritidshuset under vintern, och be gärna grannarna
att hålla uppsikt.
omsen.ax I 018 27 600 I Köpmansgatan 6

Godbyvägen 11, 22100 Mariehamn
Tel. 0400 259077. www.aawt.ax

Flexibla huslösningar

MED OCH FÖR KUNDEN

2.000€

Egnahemshus

Fritidshus

Garage

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

2.000 euro

10.000 euro.

PR ByggnadsMaterial Ab
Vikingagränd 1B Mariehamn
tel. 13 720 • e-post: pr@aland.net

elementbyggen.ax

018 23 491

elementbyggen@aland.net

Just nu 8 / 2020
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Dags för vinterdäck!

Hos oss finns

krossgrus
i alla storlekar!

• Matjord & täckdikningsgrus
• NYTT! Mobilkransverksamhet
50 års erfarenhet av att producera, sälja och distribuera
berg och grusmaterial till företag & privatpersoner.
Ingen beställning är för liten eller för stor!
Välkommen till Ålands
mest kompletta
bilverkstad!

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

Bra service lönar sig!
Kontakta oss för mer info:

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

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

VARDAGAR: 08.00–16.00

Höstspecial!
Begränsat antal.

Electrolux kyl/frys
EN3889MFW
h: 200 cm, b: 60 cm
dörrdisplay, nofrost/
multiflow (ord. 1299,-)

-40%

Vit

870,-

Electrolux
kyl/frys
EN3453MOX

(ord. 1450,-)

995,-

h: 185 cm, b: 60 cm
nofrost (ord. 1070,-)

765,-

779,-

Rostfri
Electrolux
varmluftsugn
COB400X

(ord. 1550,-)

1090,-

stektermometer

induktionshäll HOI630

AEG diskmaskin FFB63806PM

(tot. ord. 1870,-)

Rosenlew
induktionsspis
RMI508

Electrolux
induktionsspis
EKI6559AOW

Severin kyl/frys
RKG8920
h: 183 cm, b: 55 cm
finns i rött

comfortlift

AEG
tvättmaskin
L6FQW84G2

b: 60 cm (ord. 1690,-)

b: 50 cm (ord. 923,-)

självdosering (ord. 899,-)

1150,-

739,-

765,-

l!

Begränsat anta

799,Electrolux diskmaskin ESF4513
b: 45 cm (ord. 669,-)

549,-

515,Electrolux fläkt
EFT60465W
625 m3/h (ord. 686,-)

VARD. 09–17, LÖRD 10–14

Bäst i test!

1349,Miele diskmaskin G3620X

999,Miele tvättmaskin
WED125WCS
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Förnya bastun!
Supi bastuvax
Ett enkelt sätt att fräscha upp din bastu!
Supi Bastuvax är ett vattenbaserad vax som absorberas
väl i trä och ger ett naturligt vackert och matt skydd.
Finns i flera färdiga färger så som: svart, vitt och grått.
Den går även att nyansera i flera olika kulörer.

Rena bastubad!
Supi bastutvätt
är ett blekande rengöringsmedel som är
skonsamt men samtidigt effektivt. Den är
särskilt anpassad för att rengöra eller lösa
upp kalk på kaklade ytor eller i bastun.

Supi golvolja
Nyanserbar - skyddsolja för träytor mot
fukt och smuts. Vattenburen, växtoljebaserad träolja för våta utrymmen inomhus.
Grundades 1948

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

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!

PEUGEOT PARTNER, EXPERT OCH BOXER

UTRUSTNING 210år

-TILL JUBILEUMSPRIS

210 €/UTRUSTNING

FAST DRAGKROK , FANÉR I SKÅPET,
VINTERDÄCK .

DIN FÖRMÅN UPP TILL 2500 €

GARANTI

ÅR

UTAN KM-GRÄNS

PAKETBILSMODELLERNA
PRIS FRÅN

25109 €

GARANTI 5 ÅR UTAN KM-GRÄNS – ÄVEN FÖR PROFESSIONELLT BRUK. DEN HELT ELEKTRIFIERADE e-EXPERTEN FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIG. Peugeot Partner ffrån PureTech 110 M, 25 108,85 € (inkl. lk. 600€).
CO2 utsläpp 157 g/km, EU-blandad 6,9 l/100km. Peugeot Expert från BlueHDi 100 XS, 28 807,01 € (inkl. lk. 600€). CO2 utsläpp 180 g/km, EU-blandad 6,9 l/100km. Peugeot Boxer från 335 L1H1 BlueHDi 120 S&S,
32 181,83 € (inkl. lk. 600€). CO2 utsläpp 234 g/km, EU-blandad 8,9 l/100km. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Bilförsäljning: Pontus tel. 329 926, Alexander tel. 329 922, Farbod tel. 329 927, Sven tel. 329 920 Reservdelar: tel. 329 921 Verkstadsbokning: tel. 329 935

Dalvägen 1, Jomala | www.hawe.ax
Må-to: 08.00–17.00 Fre: 08.00–16.00
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just nu

med Alexandra Gäddnäs

BÖCKER / MAT

Foto: Pressbild

Boken har blivit jämförd med
en mixtape av kinesisk matkultur och jag kan inte annat än
att hålla med. Det är en fröjd för ögat men framför allt
blev alla regniga höstkvällar något jag ser fram emot, då
ska jag nämligen stå i köket med denna kokbok i näven.
PS Boken finns även i en helvegetarisk variant!

Foto: Förlag
et

HÖSTENS
ROLIGASTE
KOKBOK:
KINAMAT
VARJE DAG

MAT

MAT / MILJÖ

PLASTFRI
FÖRVARING

Foto: Pressbild

Länge leve blomkålen!
Blomkål är kanske en av våra mest underskattade råvaror. Den är proppfylld av fibrer och c-vitamin och bjuder på oändliga matlagningsmöjligheter.
Varför inte ge den lite mera kärlek och fritera den likt friterad kyckling och
ös på med bbq-sås? Eller låt den ersätta mjölet i en pizzabotten?

Fot
o: A
lexa
ndr
a

Gäd
dnä
s

Bivaxwraps har vuxit i popularitet de senaste åren – ett återanvändbart alternativ till aluminium- och plastfolie. För den som
är sugen att testa finns flera olika varianter på marknaden,
men olika mönster, storlek och tjocklek.
Man kan även göra sina egna bivaxdukar hemma, det är
ett mysigt pyssel och barnsligt lätt! Vad du behöver till detta är:
Tvättat bomullstyg, till exempel ett gammal påslakan och bivax.
Först klipper du tyget i önskad storlek och sätter ugnen på 150 grader.
Täck en plåt med bakplåtspapper, sätt dit tygbiten och riv över bivax. Se till att
lagret är jämnt och täcker hela tygbiten samt dess kanter. Släng in kalaset i ugnen i cirka fem
minuter. Ta sedan ut, låt svalna och volià!
Dukarna kan handdiskas i ljummet eller kallt vatten. De bör inte användas till rått kött, fisk,
fågel eller till varma grejer.

Lyxig och smidig
städning av bilen
Glöm trassliga skarvsladdar
och otympliga munstycken
som ständigt slår i taket.
En liten och behändig
trådlös dammsugare kan
göra underverk i både bil
och båt – och är väldigt
lätt att packa med sig till
stugan!

ressbild
Foto: P

PRYLAR

Odla ett eget litet träd
Att odla ett eget litet ekträd i glasflaska är inte särskilt svårt – och nu är den perfekta tidpunkten
att samla på sig lite ekollon för ändamålet. Efter första frosten är det bara att ge sig ut och plocka
en samling fräscha nötter – håll gärna utkik efter de som redan har en liten “svans”. Lägg ekollonen
i en skål med vatten i ungefär en månad, byt vatten regelbundet. Efter ett par veckor kommer en
svans att växa fram. Nu sätter du ekollonet i en vas, med svansen neråt och väntar på att din lilla
ek spricker fram!

ODLING
Foto: Pressbild
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Säkert hem
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Pontus Sandström visar upp en så kallad radonpuck, vilken man sätter upp i hemmet under ungefär två månader för att göra en radonmätning.

Höga halter av radon
i åländska bostäder
Så åtgärdar du problemen

Radon är en giftig gas som finns i många husgrunder, och som
i värsta fall kan orsaka lungcancer. Trots detta är det inte så
många som har full koll på vad radon är för något. Åland Just Nu
tog en pratstund med Pontus Sandström, som driver radon.ax, om
gasen.
Radon är en gas som bildas när grundämnet radium faller sönder. Den är luktfri och
osynlig men kan finnas i såväl marken som
byggnadsmaterial och hushållsvatten. Den
förekommer naturligt men om koncentrationen blir för hög kan gasen bli farlig. Den
orsakar i dagsläget cirka 300 fall av lungcancer per år i Finland.
Under 2016 och 2017 genomförde
Strålsäkerhetscentralen i Finland en undersökning för att mäta radonnivåerna i de
åländska kommunerna. Urvalet var ganska
lågt men resultaten visade att Åland generellt sett har högre nivåer av radon än övriga
Finland.
I Mariehamn låg medelvärdet på de 181
bostäder som mättes på 167 becquerel per
kubikmeter i inandningsluften – där 200
ses som farligt i nyare byggnader och 300 i

äldre. Totalt överskred 49 procent av husen
200, och 28 procent 300 becquerel per kvadratmeter.
Den enda som i dag bedriver mätverksamhet av radon på Åland är Pontus Sandström på företaget radon.ax. När hans far
och bror startade ett bolag som jobbar med
en särskild sorts isolering som kan hjälpa
mot radonproblematik insåg de att det var
svårt att få tag på någon som kunde göra
korttidsmätningar av radonhalter på Åland.
– Då bestämde jag mig för att starta företaget. Jag gick kurser hos Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och på den vägen är
det, säger Pontus Sandström.

Mäta en längre tid
Pontus Sandström tror en flitigare mätning
av radon i hem och på arbetsplatser kan

Så har man för höga nivåer hänvisar jag
till ett företag i Finland. Jag skulle gärna
se att något företag på Åland kunde ta sig
an saneringarna så jag har ett företag på
hemmaplan att hänvisa till, säger Pontus
Sandström.

Husköp och regelbundenhet
”Man bör mäta radonet vart tionde år i sitt hem”,säger
Pontus Sandström.

bidra till sänkta kostnader inom sjukvården
och att samhället på så vis kan spara pengar.
Men hur går en mätning till?
– Vi har så kallade radonpuckar som man
sätter upp i hemmet under ungefär två månader och registrerar mätningen på internet.
– De fraktas sen till ett laboratorium i
Uppsala där det analyseras och när det
är klart kan man logga in på laboratoriets
hemsida för att se resultatet.
När man väl har mätt radonet finns det
några olika åtgärder man kan göra i fall värdena är för höga.
– Det är väldigt från fall till fall hur man
åtgärdar radonet, i vissa fall kan ökad ventilation eller tilläggsisolering hjälpa. I andra
fall kan man vara tvungen att installera
en så kallad radonsug. Jag genomför dock
ingen sanering, jag mäter enbart nivåerna.

När det kommer till att mäta radon i sitt
hem förespråkar Pontus Sandström regelbundenhet.
– Man bör mäta radonet vart tionde år i
sitt hem. Arbetsgivare med lokaler där personal vistas en stor del av dagen bör följa
samma tumregel.
Hus som är byggda mellan 1920- och
1980-talet där betong har använts ser han
som extra viktiga att mäta i då det visat sig
att så kallad blåbetong, som var vanligt förekommande som byggmaterial på den tiden,
innehållit radonhaltig sten.
– En annan sak att hålla utkik efter är
radonmätning vid husköp. Det är enda tillfället jag rekommenderar korttidsmätning,
då man behöver en snabb fingervisning.
– Radon anses inte vara ett dolt byggfel,
så har man köpt huset står man själv för
kostnaderna att åtgärda all radonproblematik.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson
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ALLA SKA HA RÅD
MED KVALITÉ.

Över 400 högkvalitets
träprodukter till din trädgård
Palmako erbjuder kvalitet till ett bra pris på grund av deras stora produktion! I deras sortiment finns allt från trädgårdsstugor till Attefallshus, paviljonger,
uterum, garage och mycket mer. Vi kan säkra oss om att vi kan med deras hjälp förverkliga era drömmar i trädgården!
Mera info om sortimentet hittar du på vår hemsida www.tradeit.ax eller www.palmako.se.

TRÄDGÅRDSSTUGOR

PAVILJONGER

UTERUM

Väggmått 470 x 350 cm • Total höjd 239 cm • Väggtjocklek 44 mm

ANDRE 21,5 m2 5.999€

MELANIE 6,8 + 8,3

Väggmått 448 x 548 cm • Total höjd 316 cm • Väggtjocklek 18 mm

OLAF 13,5 m2 3.890€
G L A S TA K

3.512€

Väggmått 557 x 280 cm • Total höjd 307 cm • Väggtjocklek 28 mm

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

Väggmått 452 x 330 cm • Total höjd 261 cm • Väggtjocklek 18 mm

G L A S FA S A D E R

OCH MYCKET MERA

LISA 14,2 m2 3.684€

SALLY 19,1 m2 4.478€

Väggmått 510 x 390 cm • Total höjd 267 cm • Väggtjocklek 44 mm

G L A S VÄ G G A R

GARAGE

FÖNSTER

DÖRRAR

BALKONGRÄCKEN

INGLASNING
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Köksbänkar
AV GRANIT
ca 20 olika

ÄVEN KOMPOSIT
hittar du hos oss!

– När du behöver

JAN SÖDERSTRÖM

ett lyft!

LASTBIL MED KRAN • MOBILKRAN

tel. hem 34 048 eller GSM 040 022 9041

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

– mångårig erfarenhet –

Tel. 0400 721 214

Fönsterglas
Termoglas
Plexiglas
Speglar

Stenhuggeri

Saarinen &
Åkerblom
Karlbergsvägen 8
Norrböle

Tel. 23 069

www.stenhuggeri.ax
saarinen.akerblom@gmail.com

Gräver allt och överallt

Tel: 19 358, 0400 476 082 Fax: 22 580
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★ Värmepumpar
★ Vatten & avlopp
Lindab Portar

★ Värmesystem

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.

★ Ventilation

•
•
•
•

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.

Kontakta oss för offert!

Telefon 19 555

Gilla oss!

Entreprenad • Service • Installation • Nybyggnad • Renovering

– sedan 1966 –
Vestansunda • tel. 32 449 • Kjell 0400 529 882
www.mattssonssvets.ax
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Johanna och
Johan trivs
i det enkla
och snygga

Paradis i Tellholm

Efter att ha uppfostrat en familj i ett 50-talshus bestämde
sig Johanna Mattsson och Johan Karlsson för att flytta
närmare havet och bygga nytt. Förutom det stora och
öppna samvaroutrymmet var bastun en självklarhet.
– Den badar vi i mer eller mindre varje kväll, säger
Johanna Mattsson.
Fortsättning på nästa uppslag
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SOV GOTT!
1 295

Ku d de

Myhome, 50x60 cm, vit

3 0 95
Tä c ke

€

€

2 6 90

Myhome, 150x200 cm, vit

S ä n gto p p

13 8 0

M a drassk ydd

80x200 cm–180x200 cm.

f rå n

Pri ncess bädds et

100% bomull, påslakan 150x210 cm,
örngott 50x60 cm.
Finns även som handduk 65x130 cm.

För de m insta!

90x200 cm–180x200 cm.
Finns i flera färger.

f rå n

€

13 9 0

1 990

€

Koss a n bä d ds et sp j ä ls ä n g

100% bomull, påslakan 100x130 cm,
örngott 35x55 cm.
Finns även som 150x210 bäddset.

B ä d ds et 2-d el a r

150x210 cm + 50x60 cm

Dra - p å - la ka n

Formsytt underlakan med resår.
80x200 cm–180x200 cm.
Finns i flera färger.

f rå n

12 95

Plasta d frot té
150 cm bred

12

2 2 90

90

€

€ /m

B ä dds et 2-de lar

B ä d ds et 2-d el a r

150x210 cm + 50x60 cm

150x210 cm + 50x60 cm

Katten Azlan trivs precis som resten av familjen bra i det nya hemmet.

2 2 90

€

F l e ra bä d ds et
i b u t i ke n .
Vä l ko m m e n i n !

BU
D

22

90

€

OM
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Må–fr 7–21,
lö 9–21, sö 11–19. Bygg: Må–fr 7–17, lö 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
Mattssons_logo_red_black.eps

Bastun som paret badar i nästan varje kväll. I den kan de sitta på varsin lav på varsin sida om aggregatet och
blicka ut över gavet genom varsitt fönster.

Paradis i Tellholm
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I köket spenderar paret mycket tid eftersom de
båda tycker om att laga mat. Inrednignen är från
Ikea men spisen valde man att sätta lite mera
pengar på.

D

et är full fart i familjen MattsonKarlssons två år gamla hus
i Tellholm, Hammarland när
Ålandstidningen hälsar på en
fredagseftermiddag i oktober.
Parets två barn är förvisso utflugna, men med tre katter och två hundar
är det en stor välkomstkomitté som väntar
i hallen.
Tankarna på att bygga ett nytt hus fick
de egentligen 2016.
– Då bodde våra tonåringar ännu hemma
men skulle snart flytta ut och vi hade länge
bott i ett 50-talshus som renoverats i omgångar. Det var ett treplanshus med källare
och vi kände att det var dags att åldras i något
lite bekvämare, säger Johanna Mattsson.
– Ja, vi såg oss flytta in i en liten pensionärskuvös, tillägger Johan Karlsson.
Ett enplanshus var därför ursprungstanken, och efter att ha bläddrat igenom en hel
del broschyrer med husmodeller kunde de
tillsammans med byggaren ta fram ett hus
de gillade.
– Vi hittade ingen färdig modell men vi
hittade olika delar som vi gillade när vi tittade runt. Så vi tog med oss dem.
Johanna Mattsson berättar bland annat
att de ville ha en amerikansk veranda och
att framsidan skulle påminna om ett vinkelhus.
Så blev det också, men något enplanshus
blev det inte.

att den går att nå även från badrummet där
bastun finns.
– Vi älskar att bada bastu och hade ingen
i vårt gamla hus så att en sån skulle finnas
var en självklarhet. Den badar vi i mer eller
mindre varje kväll.

Stort och öppet

Huset i Tellholm är knappt 150 kvadratmeter stort och har västerläge på framsidan. Innan 2018 bodde Johanna
Mattsson och Johan Karlsson en bit längre upp i byn.

– Nej, när byggaren kom hit så tyckte han
att det ju vore en riktigt bra idé att få till ett
loft eftersom vi har så fin utsikt här. Så då
blev det så.

Bastun självklar
Just utsikten var också orsaken till varför
de ville ha en amerikansk veranda på framsidan. Från tomten har paret västerläge rakt
ut över Ålands hav.
– Ja, vi ville att de skulle vara lätt att
komma ut och slå sig ner på framsidan.

Sedan huset stod klart 2018 har det blivit många timmar under det lilla taket på
terrassen.
– Och vi har kunnat konstatera att vinkeln är perfekt. Under sommaren, när det är
varmt, skymmer det solen precis tillräckligt
länge och på våren och hösten kommer solen ner under taket lite tidigare och värmer
på.
På utsidan har man ännu en del att göra,
bland annat är tanken att terrassen ska bli
större och sträcka sig runt husknuten så

På insidan ville Johan Karlsson och Johanna Mattsson ha ett öppet utrymme där
kök, matsal och vardagsrum samverkar med
varandra.
– Vi har vuxna barn som har partners
och i framtiden barnbarn. Därför ville vi ha
ett stort samvaroutrymme där hela familjen
kan samlas när alla kommer hem för högtider, säger Johanna Mattsson och fortsätter:
– Och så kan vi alla tillsammans stå här
och baka pepparkakor under jul, säger hon
och pekar på den stora köksö som skiljer
köket från matsalen och vardagsrummet.
Just planeringen är de så här i efterhand
nöjda med. Förutom det stora öppna samvaroutrymmet som alltså inrymmer kök,
matsal och vardagsrum finns två sovrum,
två badrum, grovkök, loft och hall.
– Vår son bodde ännu hemma när huset
blev klart så då bodde han i det ena sovrummet men nu är det ett gästrum. Det finns
också en säng på loftet, säger Johanna
Mattsson.

Fortsättning på nästa sida
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Årets julglögg har redan tagits
fram och står placerad bredvid
det marockanska tefat som
Johanna Mattsson och Johan
Karlsson brukar servera glöggen med.

Gästrummet.

Johan Karlsson mormors
gamla radio som ännu i dag
fungerar utmärkt.

En amerikansk 1800-tals fåtölj som blivit omklädd i Frankrike.

Här, under taket på den amerikanska verandan, kan de slappna
av ända från den tidiga våren till den sena hösten.

Mörka inslag
Som en motvikt till det stora och
öppna vita huset valde Johanna
Mattsson och Johan Karlsson en
mörkare och mer rustik linje när
de började inreda huset.
– Först tänkte jag att oj vad
skönt med ett nytt, vitt och
fräscht hus men sedan insåg vi
att det inte riktigt är vår stil.
Bland annat valde man ett rejält mörkt ekgolv och alla dörrar
är svarta.
– De fick vi föra på lackering
eftersom vi inte fick tag på svarta
innerdörrar på Åland, säger Johan Karlsson.
Inredningsmässigt finns allt
från loppisfynd till Ikeainslag.
– Vi tycker det är snyggt att
blanda nytt och gammalt.
Bland inredningen finns bland
annat Johan Karlssons mormors
gamla radio, ett tefat från Marocko och en gammal 1800-talsfåtölj från USA som blivit omsydd
i Frankrike – och på väggarna
hänger ornament och jakttroféer. Men någon vision om hur
de skulle inreda huset fanns inte
från början.
– Nej, det har mer blivit att
man kollat runt och så har man
sett en grej och tänkt att ”wow,
den där skulle passa hos oss”. Vi
har köpt saker vi tycker är snygga
och som vi gillar, säger Johanna
Mattsson.

Instagramkonto

Som en motvikt till det vita och nya i ett nybyggt hus gick Johanna Mattsson och Johan Karlsson på en mörkare och mer rustik linje när man
började inreda.

En del inspiration har hon också
hämtat från Instagram.
– Jag skapade ett Instagramkonto som en byggdagbok när vi
började bygga huset och då upptäckte jag en värld jag inte ens
visste existerade med alla inredningskonton. Via dem har man
fått en del inspiration.
En detalj hon gärna lyfter är
det kakel som gjutits in i väggen
ovanför toaletten i det stora badrummet.
– Det köpte jag på Rhodos ungefär samtidigt som vi bestämde

Kaklet från Rhodos som numera hänger på
väggen bakom toaletten i badrummet.

Ljusslingor har dragits på ovansidan av
takbalkarna.

oss för att vi skulle bygga ett hus
men då hade jag ännu ingen
aning om var vi skulle sätta det.
Jag kände bara att det där måste
vi ha någonstans i huset.
Eftersom båda två tycker om
att laga mat ville de även ombona
köket lite extra.
– Vi är ett par gourmander och
tycker om att spendera tid i köket.

En egen playa
Innan huset och gården är helt
klara återstår som sagt ännu lite
arbete. Förutom en större terrass
föreställer sig Johanna Mattsson
en medelshavsinspirerad gård
med ett orangeri.
– Ett stort soldäck där man
kan gå och plocka mat och njuta
av den fina utsikten. Som en egen
liten playa.
Så här två år efter att de flyttade in kan de konstatera att beslutet att bygga huset enkelt och i
ett plan, med undantag för loftet,
var bra.
– Vi är jätteglada. Det är så
skönt. Jag skulle säga att vi har
fått vårt eget paradis, säger Johanna Mattsson.
Text: Kevin Eriksson
Foto: Daniel Eriksson
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Tips från Miljöbyrån

Elda på rätt sätt!
Att elda med ved kan vara ett billigt och mysigt sätt att mota vinterkylan, men
då gäller det att elda på rätt sätt. Med fel utrustning, fel teknik eller fel ved
sprider din brasa skadliga luftföroreningar, illaluktande rök och
sot snarare än behaglig värme. Faktum är att de flesta skadliga
partiklar som finns i vår luft kommer från just småskalig
vedeldning. Om du i stället eldar rätt kan du halvera dina
utsläpp och spara både tid och pengar!

1

Följ anvisningarna

Följ i första hand anvisningarna som hör till din egen
eldstad, till exempel de detaljerade instruktioner som
följer med om du köper en spiskassett.

2

Använd lagom torr ved

Om veden är för fuktig brinner den dåligt, leder till utsläpp av skadliga föroreningar,
skapar onödigt mycket aska och sotar igen din skorsten. Om veden är för torr brinner
den för fort och ger ifrån sig mindre värme.

3

Tänd i toppen

Börja med att lägga ett par större vedträn längst
ner. Sedan korsstaplar du några lager finhuggen
ved i ett rutmönster med gott om luft mellan.
Ovanpå den finhuggna veden placerar du
någon form av tändmedel, till exempel flis,
torra stickor, papper, näver eller braständare.
Tänd sedan brasan uppifrån.

Skydda hem
och stuga!

4

Ge brasan lagom med luft

Dahua kameraövervakning

Trådlöst
Med kabel

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

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

Ajax hemlarm
Inbrott
Brand
Läckage
Video
Fjärrstyrning
av elapparater
• Användarvänligt • Lätt att installera själv!

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

I takt med att brasan tar sig bör du gradvis minska lufttillförseln för att den inte ska
brinna för kraftigt, eftersom detta leder till ökade utsläpp och större brandrisk.
Justera lufttillförseln så att brasan brinner med livliga, klargula lågor som inte är för
kraftfulla. Om du stryper lufttillförseln för mycket blir förbränningen för långsam,
så kallad pyreldning, vilket leder till större utsläpp och risk för att du får giftig
kolmonoxid inne i huset.

5

Kontrollera
röken

En kall dag ska du bara se vit, kondenserad
vattenånga komma ut ur skorstenen och
under varma dagar ska röken i princip
vara osynlig och du ska bara se
värmedaller komma ur skorstenen.

6

Slut kretsloppet
med askan

Vedeldning är en del av ett naturligt kretslopp. För att sluta kretsloppet kan
du föra askan dit veden kom ifrån, det vill säga sprida ut den i skogen. Var
noga med att askan är helt utbränd och sval när du sprider ut den.
Om du sprider ut den i trädgården – undvik att lägga den på mark där
du odlar grönsaker eller andra livsmedel eftersom aska kan innehålla
tungmetaller.

StarterKit

345,-

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

Mera information hittar du på www.regeringen.ax/miljo-natur/luftkvalitet

Källor:
Naturvårdsverket, Sverige
Helsingforsregionens
miljötjänster, Finland
Stora Enso

er!
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RAIS – Art of Fire
RAIS braskaminer representerar miljövänlig
högteknologi i ett tidlöst elegant utförande.
Ni kan själv välja fritt utförande beträffande
färg, dörr, handtag osv.
RAIS NYHET
RAIS 600 MAX.

Kom och bekanta er med RAIS på
Byggvaruhuset i Mariehamn,
Grindmattesvägen 1-3, 2 våningen.

Byggvaruhuset | Grindmattesvägen 1 - 3
AX-22100 MARIEHAMN ÅLAND
tel. +358 18 28 011
info@byggvaruhuset.ax
www.byggvaruhuset.ax
Oy Roltrade Ab
tel. +358 (0) 10 322 0500
www.roltrade.com

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

SONY ANDROID TV!

PHILIPS 70” ANDROID-TV!

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,-

PHILIPS 70” 4K UHD LED
ANDROID-TV MED AMBILIGHT

1.200,-

Färdigt inbyggda appar för bl.a
MOBIL IPTV

Nu kan du se både IFK och Åland United via Ruutu-appen!
JÄMFÖRT MED ANDROID-TV ÄR EN SMART-TV OSMART!

SKARPANSV. 27 TEL. 15 822
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Ge din pärla skön vintervila!
Basservice för
din robotklippare

Låt din robotklippare
övervintra femstjärnigt!

All inclusive
vinterförvaring

Lämna in din robotklippare för en
basservice så är den redo igen nästa vår.

• Hämtning av robot och laddstation
hemma hos dig inom fem arbetsdagar.
Gäller på fasta Åland
• Basservice samt vinterförvaring
med underhållsladdning
i torrt och frostfritt utrymme
• Hemleverans av robot och
laddstation samt slingkontroll
(ej reparation).

259,-

• Noggrann rengöring av
klippare och laddstation
• Kontroll av: chassits täthet samt
omtätning av chassihalvor,
laddning, kontaktbleck på robot
och laddstation, lyft- och
krocksensorer, funktioner
via diagnosprogram
samt karossupphängning
• Knivbyte
• Karossvaxning
• Batterikontroll
• Testkörning

129,-

Staffan tar hand om din robotgräsklippare. Välkommen!

Boka din robotklipparservice med
Jim, tel. 527 203!

AUKTORISERAD
ÅTERFÖRSÄLJARE 2020

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 VARDAGAR 08.00–17.00

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

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

www.rundbergs.com

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

Ring 19 241 och beställ marknadens
effektivaste brännolja redan idag!
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Tänk på taket

D

ick Sederström är ansvarig för takofferter på Fjäder och är på ett eller
annat sätt delaktig i, vad han uppskattar vara, cirka 15 takbyten hos privatpersoner per år på Åland.
– Ofta handlar det om att folk tycker att
taket börjar se eländigt ut. Då hör folk av
sig och vill diskutera med oss, säger han.
Men det är inte alltid ett takbyte blir aktuellt, ibland kan felen vara rent estetiska
och då krävs enbart lite underhåll eller ommålning.
– Vissa människor vill bara föra en dialog
om sitt tak för att se om något behöver göras.
Det finns ingen universalsanning om när
ett tak behöver bytas ut, allt beror på underhåll, material samt yttre omständigheter.

– Det kan finnas tak som är 50 år gamla
som underhållits och målats och är hur fina som helst samtidigt som det kan finnas
de som är 30 år gamla och redan börjar se
dåliga ut, säger Dick Sederström.

Underhåll för försäkringen
Något som Dick Sederström trycker på när
det kommer till taket är att vara noga med
underhållet för att försäkringen ska gälla
till fullo.
– Efter ungefär 20 år börjar ålderstilläggen komma och har man då inte underhållit taket eller bytt ut det kan det mycket
väl vara så att försäkringen knappt gäller
längre. Jag var på ett sånt fall i dag, där

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

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

i samarbete

Insikten om att det behövs takbyte kan ofta
komma plötsligt och bli en stor kostnad för en
hemägare. Åland Just Nu tog en pratstund med
Fjäders Dick Sederström om vad man ska tänka
på när det kommer till takbyten.

taket inte hade underhållits och försäkringen inte går in längre.
Att det ser ut så har sin grund i något
som kallas teknisk medellivslängd av olika
byggnadsmaterial förklarar Mikael Jansson
på Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.
– Det finns på alla delar av ett hus, både
insidan och utsidan. Har du ett tak som är
runt 30 till 35 år, beroende på material, då
är den tekniska livslängden slutfasen av
vad som förväntars av ett tak, vilket påverkar åldersavdraget på ett tak, säger han.
– Som husägare behöver man underhålla
och förnya många delar av husets olika
byggnadsmaterial under åren, vare sig det
är tak, fönster ellerrör. En ganska vanlig
uppfattning är att husets byggmaterialen håller nästan hur länge som helst,
men tyvärr gör det inte det och bör
förnyas då den tekniska livslängden börjar närma sig sitt slut.
Som regel ersätter försäkringen en plötslig oförutsedd

fysisk skadehändelse, således ersätts inte
ett vanligt underhåll.
Mikael Jansson säger att det inför ett
takbyte alltid är viktigt att kontrollera upp
försäkringen då det innebär en hel del risker både för människor och själva huset då
ett takbyte görs.
– Anlitas ett företag så måste företaget
ha en Ansvarsförsäkring, väljer man att göra det själv med hjälp av släkt och vänner
så bör man teckna en talkaförsäkring.
Talkaförsäkring är en försäkring för
oavlönad arbetskraft under kortare tid som är mycket bra att
ha ifall olyckan är framme.

Fortsättning på
nästa uppslag

Rönnhem Ab
Bygg & Måleri
• Lägenhets- och
totalrenoveringar
• Målning
• Badrum
• Kök

Ring Rolle, tel. 0457 3135 977

Just nu 8 / 2020
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Alexander Grundström och Lucas Rönnholm, som jobbar på Fjäder, byter tak
på en fastighet i Mariehamn.

Foto: Robert Jansson

Teknisk medellivslängd
för takkonstruktioner
Takpapp låglutande/platta konstruktioner
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner
Takpapp under takpannor av betong, tegel
Takpannor av betong/tegel
Korrugerad takplåt med underliggande papp
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp
Asbestcementskivor/eternitskivor
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc)
Hängrännor/stuprör
Skorsten
Nytt undertak – invändigt

20 år
30 år
30 år
30 år
35 år
35 år
30 år
35 år
25 år
40 år
40 år

Källa: doldafel.se

Försäkringsbolagets checklista
för att anlita entreprenörer
4 Ta in flera offerter.
4 Håll koll på vad som ingår i offerten.
4 Vad är garantitiderna?
4 Vad kostar extraarbete?
4 Finns det en ansvarsförsäkring på företaget?
4 När påbörjas och när avslutas arbetet?

LACKAT
´
e
d
r
ö
g
Vi
& KLART
Allt från bilar till
köksluckor!

LACKCENTER
Fabriksgatan 4, tel. 13 560.

Hur ser ditt drömhem ut?
Välkommen och diskutera dina visioner och önskemål!
Vi erbjuder individuella kvalitetsprodukter. Stugor och
stockhus från Finnlamelli och kök från Puustelli.

Lilja 171

SmartLift
lyfter upp
avfallskärlen
till lämplig
höjd!

Nyhet! Finnlamellis
Ryhti är ett nytt
sättningsfritt timmer.

HITTA DITT DRÖMHEM HOS OSS!

Lindén Byggkonsult
Ålandsv. 23, tel. 15 212. Öppet: vardagar 9–16
herbert.linden@finnlamelli.fi

Valo 54
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Plåt eller tegel?
De två vanligaste taken i dag är valsad plåt
och tegelpannor. Dick Sederström säger att
omständigheterna ofta avgör vilket material
som i slutändan används.
– Är det mycket vinklar och vrår så är
valsad plåt att föredra men har man ett helt
normalt sadeltak är det egentligen ingen
skillnad på vilket man tar.
Han uppskattar livslängden på ett valsat
plåttak till ungefär tio år längre än ett tegeltak under normala omständigheter.
– Som en prisuppskattning brukar jag
säga att plåttak går för 160 euro per kvadratmeter och tegeltak för ungefär 135.
Med de två olika materialen finns det
dock olika varningstecken för att ett takbyte
kan vara behövligt.
– Det viktigaste är att hålla taket rent för
att undvika skador. När det gäller tegeltak
kan det vara att inte se till att man har så
mycket mossa, när det gäller plåttaken
så är det att hålla bort rost och sånt som
fräter.
– Det är många som har buskar och träd
runt huset och så ligger det någon liten
pinne och skaver. Det kan ofta vara sådana
skador man hittar, sånt som kan verka ofarligt men i slutändan förstör taket.

Alfrida och 80-tal
De senaste åren har det varit fler takbyten
än vanligt för Dick Sederström och Fjäder.
Det beror till stor del på efterdyningarna
av stormen Alfrida 2018. I samband med
stormen fick många tak så väl direkta som
indirekta skador.
– Det har varit nästan orimligt mycket
efter stormen. Det var en hel del tegelpannor

De senaste åren har det varit fler takbyten än vanligt för företaget Fjäder. På bilden Alexander Grundström och Lucas Rönnholm. 


som blåste bort och förstört så att folk fick
vattenskador.
– Sedan har det också varit en del i att
människor vill förebygga denna typen av
skador efter stormen men mest var det direkta skador och följdskador som kom efter det.
Utöver Alfridarelaterade skador är det
mest hus från 1980-talet som är aktuella
för takbyten för tillfället. Något som ter sig
naturligt menar Dick Sederström och säger
att ett tak oftast håller i 30 till 35 år innan
de behöver bytas ut.
– På 80-talet använde man kartong under takpannorna så när folk går upp på
kallvinden ser de att det börjat hänga och se

skabbigt ut. De husen har oftast ingen underlagsfilt, som är vad vi använder i dag.
– Man ser att skivorna har gjort sitt, de
har fyllt sin funktion de senaste 30, 40 åren.
Jag har bara i dag varit iväg på två jobb där
det är tak från 1980-talet med kartong på
insidan som behövts bytas.

Håll utkik
Ett takbyte tar enligt Dick Sederströms
uppskattning cirka 14 dagar att utföra vanligtvis och en rekommendation han kan ge
till kunder när det väl är dags är att välja ett
företag som följer regelboken.
– Det är det tips jag kan ge om jag ska

Foto: Robert Jansson

försöka vara objektiv. Vi använder regelverket från byggboken AMA och som kund ska
man vara medveten om det när man väljer
att köpa ett tak.
– Det kan vara svårt för privatpersoner
att veta hur regelverket ser ut. När vi byter
tak för exempelvis en bostadsrättsförening
har vi alltid med en kontrollant som följer
vårt arbete och kontrollerar att vårt arbete
sker i rätt ordning och på rätt sätt. Det
skulle kunna vara en sak som fler privatpersoner också kunde använda sig av som en
liten säkerhetskostnad.
Text: Otto Johansson

ar

ga priser)

Sänk dina uppvärmningskostnader!

DE TUFFASTE
ARBETSKLÄDERNA
PÅ MARKNADEN

BYT FÖNSTER
INFÖR VINTERN

PVC fönster – underhållsfria fönster med bra
värmeisolering Trä/alufönster

Hela oktober:

SPECIALPRISER
på fönster och
montering

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

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

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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Svensk kvalitet och hantverk
EKENS FLAGGSKEPP
ELEGANCE Kontinentalsäng
med underbar komfort och
följsamhet

NU PLOCKAR
VI FRAM
EKENS NYA
SÄNGMODELLER

Passa på!
Nu säljer vi ut Ekens
demosängar

40– 50%
RABATT

999,-

Ord. pris 1.149,ÖLAND Kontinentalsäng
180 x 200 cm, komplett
inkl. gavel

Nyhet!

1.699,- Ord. pris 2.099,DIVINE 4-sits soffa
Tyg: Adore blå

549,-

TRENTON 3-sits soffa
Finns i lager!

Alltid
lågt pris

Finns i lager!

Inspireras och förbered
hemmet för en mysig höst.
EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se
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Det bästa från Bordeaux
Vid en första anblick ser kanske det låglänta landskapet med Medoc i
väster och Saint Emillion i öster inte så mycket ut för världen. Men här,
i Bordeaux, bland vinrankor, slott och atlantluft, med Girondefloden som
likt en bultande pulsåder skär genom staden, här finner man några av
världens bästa viner. Och en sås som heter sauce bordelaise.
I en klassisk sauce bordelaise används bordeauxvin, vilket vanligtvis är en blandning av druvorna merlot, cabernet sauvignon och
cabernet franc. Men nä, så noga är det inte. Vilket rötjut som helst
kan väl gå ner i en rödvinssås även om det såklart blir en skillnad.
Det som utmärker såsen är framför allt märgen som ger
såsen djup och en fin konsistens. Den passar perfekt till
en entrecôte eller annan köttbit tillsammans med frasiga
pommes frites. Och en flaska bordeauxvin såklart.
Text, recept och foto: Staffan Lund

Sauce bordelaise
2 finhackade schalottenlökar
smör till stekning
15 cm märg
3 dl rött bordeauxvin (helst)
bladen från en kvist timjan
1-3 dl kalvfond, helst demi glace.
Mängden beror på hur koncentrerad
fonden är
1 msk smör
1 lagerblad
hela svartpepparkorn och salt
Plocka timjanbladen från stjälkarna.
Krossa pepparkornen.
Tryck ut, tärna och sjud märgen i en
liten kastrull med vatten i cirka 4 minuter.
Sila av märgen och lägg åt sidan.
Värm upp en såspanna på medelvärme

och tillsätt smöret och sedan
schalottenlöken.
Sautera i några minuter tills de blir
genomskinliga men var försiktig så att
de inte bränner. Ta bort pannan från
värmen, tillsätt rött vin, sätt tillbaka
pannan till värmen och reducera i två
till tre minuter.
Tillsätt färsk timjan, lagerblad och
krossade pepparkorn. Fortsätt att reducera tills det mesta av vinet är borta.
Sila av om du tycker det behövs.
Tillsätt demi glacen i pannan och låt
sjuda i cirka sex minuter tills såsen
börjar tjockna.

Vintips för den som vill bekanta sig
med den absoluta lyxen i Bordeaux
Chateau Latour 1990,
Paulliac 1.490,30 euro

För
den med
pengar

Chateau Latour är ett av fem
slott, eller chateau på franska,
i appellationen Medoc på den
västra stranden som stoltserar
med den högsta klassificeringen
sedan år 1855; 1er cru classé.
Det så kallade ”förstavinet”,
eller ”flaggskeppsvinet”
kräver upp till 25 års lagring
för att uppnå full potential.
Ett av de mest prestigefyllda
vinerna i hela världen med ett
pris därefter. Kanske inte bör
användas till såsen.

Latour les forts 2009,
Paulliac 338,89 euro

En hint av
det bästa för
en ”rimlig”
peng.

Chateau Latours ”andravin”, eller ”standardvin”.
Andraviner är viner som inte är
lika krävande för ekonomin och
som är gjorda på druvor vilka inte
platsade i förstavinet. Men oroa
dig inte, kvalitén är fantastisk
även här. Ett Bordeauxslott
har aldrig råd att tumma på
kvailtén. Ett andravin kan
också innebära att det kommer
från en mindre prestigefylld
vingård inom slottets ägor
med mera. ”Prisvärt”.

Var noga med att röra om
ofta så att såsen inte bränner.
Tillsätt benmärgen och fortsätt sjuda tills märgen har smält och kokat
in i såsen. Såsen är tillräckligt tjock
när du kan doppa baksidan av en
sked och såsen ”täcker skeden” när
du lyfter den. Avsluta med att vispa i
en klick smör och smaka av med salt
och eventuellt mer peppar.

Varför blir
såsen inte so
på en restaur m
ang?
Det är kollage

net i märgen so
m gör att såsen
Alltså måste man
tjocknar.
använda ben i fon
den för att såsen
Och laga fonden
ska tjockna.
själv. I nödfall ka
n man använda
dat med lite vatte
maizena blann om man inte ha
r möjlighet att ko
fond . I en sauce
ka egen
bordelaise anvä
nds extra mycke
och därav blir så
t
märg
sen extra tjock oc
h smakrik.
Demi glace betyd
er att fonden ska
vara så pass
nedkokad att de
t blir som en gla
ce.

Bordeaux är inte så långt bort som man kan tro. För förutom vinet som står på hyllan har Alko ett brett
beställningssortiment som innehåller det mesta för den vinintresserade. Ett problem för de flesta är dock
att ekonomin sätter stopp när man vill testa ett riktigt bra vin. En genväg är att flera intresserade går ihop
och köper en gemensam flaska. 
Foto: Alko
Chateu Angelus 2007,
Saint Emillion 568,70 euro

Château Belgrave Grand Cru 2010,
Haut-Médoc 59 euro

Château Morillon 2017
13,74 euro

Ett av de fyra högst klassade slotten i
kommunen Saint Emillion på den östra
stranden. I Saint Emillion har
man en egen klassificering
där den högsta klassen heter
Premier grand cru classe A.
Deras andravin Carillon
d’Angelus kostar 164,93
euro.

Det här vinet är en 5er cru, eller en ”femtecru”.
Det betyder förenklat att slottet, eller vingården
kommer på femteplats
i Medocs klassifice“Billigt”
och klassiringssystem bland 18
ficerat
andra slott. Bland de
lägre rankade slotten
kan man göra riktiga fynd
men här kan även priserna variera
kraftigt eftersom klassificeringssystemet egentligen inte baseras
på kvalitet … En 5er cru kan därför
vara minst lika bra som en 1er cru
och därav ha ett högt pris.

Det enda av de listade
vinerna som jag själv
druckit, tyvärr. Medelfylligt, torrt,
hög syra och medelhöga tanniner. Passar bra till anka.
90 procent merlot vilket för
övrigt är den mest odlade
druvan i Bordeaux. Cirka 60
av druvorna i Bordeaux är
merlot.

Toppkvalité
från Saint
Emillion

Finns på
hyllan

Klassificeringssystemet i Bordeaux är komplicerat eftersom systemen skiljer sig mellan appellationerna, samtidigt som systemen bygger på vitt skilda grunder som inte har något med varandra att göra. Pomerol har dessutom inget system alls! (därför har jag heller inte med något
vin från Pomerol i denna lista) Det finns sedan ytterligare avvikelser inom appellationerna ... Men man kan säga så här; ett toppklassat vin, oavsett appellation kommer sällan eller aldrig att göra dig besviken, men priset kommer att vara högt. Samtidigt kan ett lägre klassat, eller helt
oklassificerat vin göra dig positivt förvånad och samtidigt kosta förhållandevis lite. Som det ju är med allt vin.
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nu ännu
bättre pris

MATLUST
Finns även som råg!

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

5

00

AGA gasolflaskor hos oss

T.ex. påfyllning av
kompositflaska 10 kg

29

90

Osötat surdegsbröd.
Finns i din butik.

Godby, Godbyvägen 1424, Godby.
Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19.

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

Jomala, Lövuddsvägen 1, Mariehamn.
Mån–fre 7–22, lör 7–22, sön 10–22.

Höstspecia1!

Farsdagsmeny

Serveras tisdag–lördag från kl. 17.00
Jordärtskockssoppa med kallrökt lax,
picklad fänkål och chips
 o 
Grillad biffstek (FIN) med pepparsås, örtfärskost,
höstgrönsaker och friterad kulpotatis
 o 
Vitchokladmousse
med havtornscoulis och kanelkrisp

Endast som take away

Förrätt, varmrätt och dessert

Räk- och hummerskagen med kräftsoppa
och prostinnanostkrutong

42,-

 o 

Även som take away 39,-

Helstekt oxfilé med Café de parissmör,
baconböna, rödvinssky, bakad tomat
och råstekt potatis
 o 
Créme brulé med bär

Tre rätter 55,Vegetariskt alternativ finns.
Allergier och dieter tar vi naturligtvis hänsyn till.

Vi serverar

Julbord
27.11–22.12

Alla menyer hittar du
på www.nautical.ax
Höstens meny även som take away!

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

Beställ senast fredag 6.11 kl. 14.00
Avhämtning sker söndag 8.11 kl. 15.00-16.30
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Din nya TV hittar du hos oss!
– installation & leverans ingår inom fasta Åland –

Geta
BetongProdukter
Vi tillverkar
• Trekammarbrunnar • Slutna system
• Flytpontoner m.m.
Kontakta Jimmy på tel. 0457 342 1784
eller per e-post: info@getabetong.ax
tel. 0457 342 1784

Philips 4K Android TV
43” ............................ 649,50” ............................ 699,58” ............................ 849,65” ............................ 999,-

70” .......................... 1199,-

Sporres Ekoisolering
& Bygg Ab
Värmeisolering av återvunnet papper
• ekologisk värmeisolering • tillverkas av returpapper • kall och miljöanpassad process
• inga utsläpp till miljön • cellull kan och skall återanvändas • cellull är en typisk kretsloppsprodukt • förpackningen är av returpapper • av förpackningen tillverkas cellull
• cellull har mycket låga värden för emissioner

Sänk dina uppvärmningskostnader!
i Sittkoffs, tfn 018-620 200
Öppet: mån–fre 9.30–17.30, lörd. 11–15

Marcus Sporre, Kattnäsvägen 14, 22240 Hammarland
tel. 040 577 5341, 040 359 0619 • e-post: marcus.sporre@aland.net

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

FORD TRANSIT CUSTOM PLUG-IN HYBRID
Vald till Årets paketbil 2020!

FORD GARANTI
år eller
150 000 km

Ford Transit Custom sätter andra transporbilar i skuggan med sitt ännu större utbud av innovativa funktioner och smarta teknik.
Den är dessutom ännu mer effektiv tack vare ett stort utbud av avancerade diesel- eller hybridalternativ. Ford Transit Custom
plug-in hybrid (PHEV) valdes till Årets Paketbil 2020. Dessutom var den Finlands mest köpta paketbilsmärke 2019*.
ford.fi
Ford Transit Custom PHEV fr. 48.760 €. CO2-utsläpp 70 g/km. Förbrukning 2,7 l/100 km. Pris inkl. lev.kostn. 49.360 €. Förbrukning beräknad enligt WLTP. Bilen på bilden är extrautrustad. * Källa: Trafi nyregistrering av paketbilar 1–12/2019.

Välkommen till Motorcompany och provkör!
Västra utfarten, tel. *5252, Tony Sommarström 525 309, David Larsson 525 311
Bilförsäljning: vard. 9–17, lörd. 11–14. www.motorcompany.ax
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Värm din vardag i vinter!
LUFTVÄRMEPUMPAR

Special!
Bord

65,-/st
2 för 100,-

NYHET!

(ord. pris 73,-/st)

AP-25

från

FT-25

2.000,-

från

2.100,LN-25

från

2.200,-

Passar som hallmöbel eller sängbord. Gäller så långt lagret räcker.

Du vet väl att vi även gör

vanliga
elinstallationer.
Ring eller mejla
för offert!

Verkaregränd 4 Tel 16 790

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

MATLAGNINGSVECKOR!
Fråga oss om de senaste
matlagningstrenderna!

Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15

www.feja.ax

STORSÄLJARE!

CROCK-POT
Slow Cooker

PHILIPS DAILY COLLECTION
Airfryer luft fritös

• Kapacitet: 4,7 liter
• För en sundare matlagning
• Sparar tid och energi
CROCKP201009

SPARA 8

69,90

• Kapacitet: 0.8 kg
• Rapid Air-teknologi
• Bakform ingår

149§

39425

BOSCH
VitaBoost blender

NYHET!

• 1600 watt
• 6 automatiska program
• 2 liter BPA-fri tritankanna
MMBH6P6B

SPARA 50

249§

PHILIPS
Juicepress Viva Collection
• 1,5 l juice åt gången
• Kompakt design
• Alla löstagbara delar
tål maskindisk
HR1832

SPARA 20

59,90

SMEG 50 S STYLE
Vattenkokare

SMEG
Brödrost

• 2400 Watt
• 1,7 liters kapacitet
• Kropp i rostf ritt stål

• För 2 skivor
• 6 rostningsnivåer
• Kropp i rostf ritt stål

197655

197656

199§

Vikingagränd 11, tel. 12 012 | 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.

199§
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Du har drömmen, vi hjälper
dig förverkliga den.
Kontakta oss redan idag för offert.

Finströms bygg Ab bygger nytt och renoverar allt inom hus och lägenheter.
Vi hjälper dig med allt inom bygg och renovering.
Från ritning till färdig produkt.

www.finstromsbygg.ax
info@finstromsbygg.ax
Tom: 040-847 9444

Vintervila i trädgården
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27

Säsongen för uteblommor har blivit längre i
och med att det tar allt
längre tills den första
frosten kommer.

Trädgårdsmästarens tips:

Åke Hansson är trädgårdsarbetare på Botaniska trädgården.

Så tar du hand
om växterna
till vintern

Trots att det är mitten av oktober står dahliorna i full prakt och lockar till sig besökare.

Fortsättning på nästa uppslag

Bente Eriksen är föreståndare för
Botaniska trädgården i Lund.

Knölar på exempelvis begonior och pelargoner går att spara i exempelvis torv över vintern för att sedan plantera igen
till våren.

28

Vintervila i trädgården

På Botaniska trädgården i
Lund finns tusentals växter.
Tipsen för hur man tar hand
om trädgårdsväxterna för
vintern funkar även hemma i
hemmaträdgården på Åland.
En fredag i mitten av oktober är det full fart
i Botaniska trädgården i Lund. Man märker
knappt att hösten är här då blomprakten
ännu fyller trädgården, men vissa tecken
finns trots allt. På sina platser har rabatterna börjat tömmas och spadar står i tomma
hål där det för några dagar sen fanns dahlior och fuchsior.
– Vi har haft en massa dahlior i år och
det har verkligen varit en attraktion som folk
har uppskattat, säger Bente Eriksen, föreståndare för trädgården och utbildad biolog.

Just nu 8 / 2020

Botaniska trädgården i Lund är en av
fyra trädgårdar i Sverige som har kopplingar till ett universitet. De andra tre finns
i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Här
bedrivs forskning och försök till att bevara

– Det är något av det svåraste att göra i
hemmamiljö, hitta en plats där de kan förvaras. Har man inget växthus kan det vara
svårt. Växter som dahlia och fuchsia vill ha
en temperatur på runt tio grader och det får

ute hela vintern, perenna växter som rosor
och prydnadsgräs, blir många frestade att
klippa ner dem direkt på hösten när de börjar slokna.
– Folk tycker att det blir fult och tänker

hotade växter. Men mest av allt är det en
park för besökare.
Med vintern några månader bort pågår
det stora arbetet med att se till att växterna
ska överleva till nästa år på samma sätt som
i många hemmaträdgårdar, om än i större
skala. Vissa av växterna grävs upp medan
andra, planterade i gamla vinfat, flyttas runt
med gaffeltruckar och flakmopeder.

inte vara för torrt eller fuktigt, för mörkt eller ljust, säger han.
– De hus vi bygger i dag är egentligen för
bra byggda. Det finns värme överallt och är
ofta väldigt torrt inomhus, fyller Bente Eriksen i.
Beroende på var man förvarar sina växer
behövs även olika mycket vatten, är det lite
varmare och torrare behövs det mer medan
det motsatta gäller om det är torrt och svalare.
– Ett bra tips kan vara om man har ett
uterum. Se till att skaffa en frostvakt dit och
förvara plantorna där, det brukar fungera
bra, säger Åke Hansson.

att de då redan har det gjort inför våren, det
är dock inte bra alls att göra så, säger Bente
Eriksen.
– Vi låter alltid det vara. Det ger ett skydd
för växterna om de är stora, det blir inte
lika kallt när de är stora så då klarar de sig
mycket bättre. Vi klipper dem på våren i
stället.
Vinterförvaringen är också en bra tid
att förbereda sin trädgård för att bli än mer
praktfull till nästa sommar. Det kan göras
både genom att klippa till och driva upp
sticklingar eller genom att ta tillvara på knölarna som växer upp bland rötterna på vissa
växter.
– Något människor ofta glömmer bort
är att ta vara på knölarna som finns på till

Inte för torrt eller fuktigt
I ett kontor bland hundra kvadratmeter
växthusyta sitter Åke Hansson, han är trädgårdsmästare och har jobbat på Botaniska
trädgården i Lund sedan 1988. Hösten är
en fartfylld tid för honom när växthusen ska
fyllas med övervintrande växter.

Låt perennerna vara
När det kommer till de växter som får vara

Tankar kring hage runt dina kärl?
höjd 110 cm

Viktigt att tänka på om du bygger staket runt kärlen.
Kärlen ska vara vända med handtaget ut mot gatan
så chauffören enkelt kan tömma. Se till att det finns
tillräckligt med plats runt kärlen.

djup 100 m

!
Tips
Hämta och lämna ditt spillvirke på MiseReturen vid
Mise ÅVC.

bredd 200 cm

Delar du redan ett 8 fack
med din granne?
Då utkörning av kärl påbörjas v44 i
Mariehamn, behöver Mise få in information om ni redan delar med en granne sen
tidigare. Hör av er till Mise omgående.
Detta för att kunna justera informationen
i vårt logistik- och faktureringssystem.

info@mise.ax - tel. 018-23 844 - www.mise.ax

Vintervila i trädgården
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”Den första frosten kommer mycket senare nu
än för 20 år sedan. När
jag började på 80-talet
hade vi behövt vara klara
med det arbete vi gör nu
i mitten av oktober för
över en månad sedan.”
Åke Hansson

exempel begonior. De tänker att de är ettåriga
och slänger bort dem till vintern, men om
man förvarar knölarna i lite torv över vintern
kan de växa sig riktigt fina på våren igen, säger Åke Hansson.

Längre säsong
En sak som förändrats under cirka 30 år som
Åke Hansson arbetat som trädgårdsmästare
är säsongen för uteväxter.
– Den första frosten kommer mycket senare nu än för 20 år sedan. När jag började
på 80-talet hade vi behövt vara klara med det
arbete vi gör nu i mitten av oktober för över
en månad sedan, säger han.
– Nu kommer den första tjälen ofta först
i december och sen kan man börja plantera
ut igen redan i april, maj i stället för på sommaren.
En annan sak som mildare vintrar medför är att det kommer mindre snö och med
det ett behov av att sköta om trädgården en
större del av året.
– Nu kan man behöva klippa gräset ända
in på vintern för att det inte ska bli vildvuxet,
säger Bente Eriksen.
Ett sista tips trädgårdsmästarna delar
med sig av handlar om när man sätter ut sina
växter igen för våren.
– Ställ dem då inte direkt i solljus, då kan
de få brännskador. De fungerar egentligen
precis som vi människor, är vi inte vana vid
solljus så kan vi bränna oss lätt när solskenet blir starkare, säger Bente Eriksen.
– Om man är pensionär och hemma på dagarna funkar det ju att bära in och ut växterna för att de ska få tillräckligt men har man
möjlighet att ställa dem skuggigt till en början
är det perfekt, fyller Åke Hansson i.
Text och foto: Otto Johansson

Under vintern rensar Åke Hansson döda grenar från växterna och tar sticklingar för att göra trädgården ännu mer praktfull nästa år.

På Botaniska trädgården pågår arbetet för fullt med att gräva upp fuchsior inför vintern.

Inom några veckor efter detta reportage kommer detta växthus att vara fullt av växter
som ska övervintra.

alternativ
till våld

Dahlia är en populär sommarväxt som kan övervintra under rätt förhållanden.

Denna typ av skydd kan komma väl till hands på våren när växterna ska få flytta ut igen.
Den skyddar dem från skadorna som det starka solljuset kan orsaka på en växt som
stått inomhus en hel vinter.

Är du i behov av förråd?

Mångsidig
plåthall

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

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

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

och

i samarbete

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

För proffs och hemmafixare!
Utsjutsstege
2-delad
3,0/4,8 m

119,-

NYHET!

Arbetsbock 3-steg

Stomspikpistol
50-90 mm

Höjd 565 mm

39,-

• Fungerar med alla
Milwaukee M18-batterier
• Kräver inga gaspatroner
eller rengöring

KAMPANJPRIS
STOMME
(729,-)

629,-

Fast Orange handrengöring

• 3,78 liters pumpflaska
• Avlägsnar smuts, fett, sot och olja
• Innehåller fuktighetsbevarande
ämnen vilka motverkar att huden
torkar ut och spricker

ENDAST 14,90
SERVICE FÖR DIG
Digitalt vattenpass

• Anger grader, procent eller mm/m • Indikation med siffror, grafik, färg och ljud
• Hundradels känslighet • IP 65 • Tolerans kan justeras för precision-, standardoch grovarbete

Kampanj!

60 cm (352,-)

299,-

120 cm (399,-)

339,-

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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ALLT I
SKICK?

Åländska takstolar
✔ snabba offerter

✔ korta leveranstider

3 Brandsläckare kontrollerad
o
3 Brandvarnare/larm provat
o
3 Inomhusbrandpost genomgången
o
3 Rökluckor genomgångna
o
Boviksvägen
70 | AX–22
240 Hammarland, Åland
3 Utrymningsvägar
fria
o
Tel
+358 (0)18 utrymningsskyltar,
37 604 | info@komforthus.ax
3 Varselmärkning,
nödljus
o
3
o Förbandslådan påfylld, ögonskölj på plats
3 Ögonskydd, hörselskydd, skyddshandskar
o

www.komforthus.ax

på plats

3
o

Personalens utbildning i brandskydd,
utrymning, första hjälp

Tänk efter FÖRE, det
lönar sej i längden!
Enligt myndigheternas föreskrifter ska släckare
kontrolleras, minst
Vart annat år: om de finns inomhus i uppvärmda
utrymmen med en jämn temperatur
Varje år: fordon, båtar, utomhus
Eller oftare om de utsätts för omständigheter
som kan påverka dess funktionsduglighet
Kom in så hjälper vi dig att åtgärda eventuella brister.

Norrbölev. 3. tel. 22 860,
0400 721 572. hamsafe@aland.net

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

www.komforthus.ax

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

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

www.komforthus.ax

Det börjar bli dags
för vinterdäck!

– Även Alliance traktordäck –
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!
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Vi är Jussis Motor
med erfarenheten som krävs!
Pensionärsskoter
Pensionärs

Finns även med
4 hjul mot
beställning.

i lager för omgående leverans

1.490,-

Vi servar din fyrhjuling!
Regelbunden service och underhåll är en förutsättning
för att din maskin ska prestera på topp!
Kom in med din fyrhjuling och vi ser till att den får den bästa möjliga service.
Givetvis servar vi alla märken, välkommen in!

+ 200,- lev.kostnad

Fyrhjulingar

Mopeder

T.ex. storsäljaren Linhai 500
med servo finns i lager för
omgående leverans.

Flertalet nya mopeder i lager för omgående
leverans. Elektriska och bensindrivna.

5.790,-

T.ex. Invicta Blackster
4-takts skoter med insprutning

1.990,-

Nyhet!

+ 200,- lev.kostnad

+ 200,- lev.kostnad

Reservdelar, tillbehör, kunskap och service
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

Bra priser på
däck, reservdelar
och tillbehör
till din ATV!
Vikingagränd 11, Mariehamn, tel. 528 270
brinktec.aland@gmail.com

SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM
SOLCELLER

!

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

IoT Automation

Stöd upp
till 40 %

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

ENERGILAGRING

!

LADDNINGSSTATIONER

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

Stöd för
akumulatortank

NYH

ET!

!

VÄRMEPUMPAR

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

!

NYHET!

Stöd upp till
50 % för BAB

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

byta från olja

www.acs-energy.com

KONTAKT
info@acs-energy.com
Tel. +358 440 422 649
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Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

Fler evenemang på www.aland.com

Evenemang

även passar för barn. Temat avslöjas på guidningen, ledtrådar hittar
du på Konstmuseets och Kulturhistoriskas Facebooksidor. Kl. 18.

VARJE VARDAG
BARN / UNGA

Öppet på 4H gården
På 4H-gården får barnen möjligheter att ta ansvar, lära sig fakta
om djuren, vårda och bry sig om
dem. Kl. 9-15.

OKTOBER
fredag 23
TEATER

Kärleksbrev – ett innerligt läsdrama
med Jonna Järnefelt och Nicke
Lignell i Alandicas auditorium kl. 19.
KROG / NÖJE / MUSIK

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

lördag 24
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Guidning: Den mångkulturella huden
– traditionella kroppsmålningar och
tatueringar på Ålands Sjöfartsmuseum med konstnärerna Irina
Bendukidze-Fisun och Tetiana
Tymoshenko. Kl. 13.30 och 15.30.
FILM / FÖRELÄSNING

Föreläsning: Allt förgäfves – en historisk dokumentär om min farfarsfar
August Anderssons liv Fotografen
Therese Andersson berättar i Ålands
kulturhistoriska museum. Kl. 14.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Guidning: Den mångkulturella huden
– traditionella kroppsmålningar och
tatueringar på Ålands Sjöfartsmuseum med konstnärerna Irina
Bendukidze-Fisun och Tetiana
Tymoshenko. Kl. 13.30 och 15.30.
BARN / UNGA / TEATER Revy: I väntan

på cirkusen En revy av Kompani
Nord & Cirkusskolan Siddubarra i
stadshuset. Se Aland.com föreställningar och tider.
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BARN / UNGA / TEATER

Revy: I väntan på cirkusen En revy av
Kompani Nord & Cirkusskolan Siddubarra i stadshuset. Se Aland.com
föreställningar och tider.

… Markus Helander, aktuell med
projektet ÅL Stars där han samlat
ett 30-tal åländska musiker och
band för en konsert på Alandica
den 21 november.

fredag 6
MAT / MUSIK

Storbandskväll med Alandia Big Band
Trerätters middag på Nautical kl. 18
följt av show med Alandia Big Band
plus åtta solister kl. 20-21. Även på
Nipalive.ax och IPTV kanal 65.

Hur kom ÅL Stars till?
– Det var en idé som dök upp för ett år sen. Jag
har fått spela med så många åländska och haft
en dröm om att få spela med många band på en
gång. Efter att kulturdelegationen och Anders
Wiklöf gått in med bidrag kunde det bli verklighet. Det var väldigt roligt för när jag frågade alla
band och artister tackade alla ja direkt.
Vad annars kan man göra för att stöda åländska
musiker under den tid?
– På konserten kommer alla musiker att ställa ut
sina skivor till försäljning, att köpa en skiva är ett
bra sätt att stöda musiker. Om det går att donera
på när något streamat är det också ett bra sätt,
spelar ingen roll om det är en euro eller tio, det
gör att vi musiker kan fortsätta att underhålla.
Hur njuter du av hösten?
– Jag tycker det är fint dricka mitt morgonkaffe,
titta ut genom köksfönstret och se lönnens färger
förändras medan det smattrar mot rutan av höstregn. Annars är jag mycket i naturen. Jag har bott
i Stockholm, Helsingfors och USA, naturen som
finns där är också fin, men nu när jag kommit tillbaka till Åland känner jag att det inte finns någon
som går upp mot den här hemma.

BARN / UNGA / KULTUR

Spänning för barn: Natt på museet
Mörkervandring i Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum. Passar för barn 7-12 år. Kl.
18-20.

lördag 7
DANS / MUSIK

Final i sångtävlingen Deluxe
10 fantastiska finalister tävlar i
Alandica kl. 19.

söndag 8
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Temaguidning: Frans Peter von
Knorring i Ålands Kulturhistoriska
museum Farsdag till ära berättar
museiguiden Hanna Leppälä om
en man med fadershjärta för hela
Åland. Kl. 14.
BARN / UNGA / TEATER

Revy: I väntan på cirkusen En revy av
Kompani Nord & Cirkusskolan Siddubarra i stadshuset. Se Aland.com
föreställningar och tider.

Text: Otto Johansson

torsdag 12

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

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

Veckans visning i Ålands museum
Kortare visning varje torsdag som
även passar för barn. Temat avslöjas på guidningen, ledtrådar hittar
du på Konstmuseets och Kulturhistoriskas Facebooksidor. Kl. 18.

söndag 25

fredag 13

KROG / NÖJE / MUSIK

FÖRELÄSNING / WORKSHOP

GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Från kloka gummor till
apotek i Ålands Kulturhistoriska museum Medicineringens historia har
sett olika uppfattningar om människokroppens hälsa. Hanna Leppäläs
guidning börjar i entrén och slutar i
museiapoteket. Kl. 14.

Tisdag 27
KULTUR / VERNISSAGE

Trä, rost och olja av Stig Petrone
i Galleriet Utställning med konst
skapad av strandfynd, formad och
slipad av sol, vind och vatten samt
olja på duk. Kl. 17-19.

torsdag 29

BARN / UNGA / GUIDNING /RUNDTUR

Veckans visning i Ålands museum
Kortare visning varje torsdag som
även passar för barn. Temat avslöjas på guidningen, ledtrådar hittar
du på Konstmuseets och Kulturhistoriskas Facebooksidor. Kl. 18.
BARN / UNGA / TEATER

Revy: I väntan på cirkusen
En revy av Kompani Nord
& Cirkusskolan Siddubarra
i stadshuset. Se Aland.com
föreställningar och tider.

Kyrkodagar på Åland i Mariehamn

lördag 14
FÖRELÄSNING / WORKSHOP

Kyrkodagar på Åland i Mariehamn
FÖRELÄSNING / KONST
Revyn I väntan på cirkusen av Kompani Nord & Cirkusskolan Siddubarra ges i stadshuset. Se Aland.com föreställningar och tider.

fredag 30
KROG / NÖJE

Halloween Weekend på Hot
Doggery Pop-up pub vid Saltvik Bed
& Breakfast. Fredag AW från kl. 17.
Lördag: Halloweentävling från kl. 16.
MAT Oktoberfest i Östra hamnen på

Club Marin med olika ölsorter.
BARN / UNGA / TEATER

Revy: I väntan på cirkusen En revy av
Kompani Nord & Cirkusskolan Siddubarra i stadshuset. Se Aland.com
föreställningar och tider.

lördag 31
MAT Oktoberfest i Östra hamnen

på Club Marin med olika ölsorter.

KROG / NÖJE

Halloween Weekend
på Hot Doggery Pop-up pub vid
Saltvik Bed & Breakfast. Fredag AW
från kl. 17. Lördag: Halloweentävling
från kl. 16.

NOVEMBER
söndag 1

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

FÖRELÄSNING

Temaguidning: Häxprocesserna i
Ålands Kulturhistoriska museum
Museiguiden Geir Henriksen berättar om häxprocesserna på Åland
och i övriga Europa kl. 14.

SPORT Ligafotboll: Åland United -

Revy: I väntan på cirkusen En revy av
Kompani Nord & Cirkusskolan Siddubarra i stadshuset. Se Aland.com
föreställningar och tider.

Kulturlördag: Döden i konsten
Föreläsning med intendent Ted
Chikasha i Ålands konstmuseum.
Platsbokning. Kl. 14.
KuPS på Wiklöf Holding Arena kl. 17.
BARN / UNGA / TEATER

Revy: I väntan på cirkusen
En revy av Kompani Nord &
Cirkusskolan Siddubarra i
stadshuset. Se Aland.com
föreställningar och tider.

BARN / UNGA / TEATER

torsdag 5

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Veckans visning i Ålands museum
Kortare visning varje torsdag som

Föreläsning: Martin Nyberg - Stegen
som skulle komma att betyda allt i
Ålands konstmuseum. Platsbokning. Kl. 14.
BARN / UNGA / TEATER

Revy: I väntan på cirkusen En revy av
Kompani Nord & Cirkusskolan Siddubarra i stadshuset. Se Aland.com
föreställningar och tider.
KROG / NÖJE

Åländskt mästerskap i quiz & Quiz
After Party i Smakbyn Kl. 18.

Meddelande angående
inställda evenemang

Med anledning av coronaviruset covid-19
är det många evenemang som ställs in eller senareläggs. Eftersom situationen hela
tiden förändras hänvisar vi till respektive
evenemangsarrangör för uppdaterad
information.
Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag

Evenemang
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Gör det lätt för
dina kunder att
hitta dig!
Boka en företagspresentation, en enklare form
av webbsida, på www.aland.com så bjuder vi på
premiumplats i branschguiden! Ett paket med
förmånlig årskostnad och tydlig exponering.
Aland.com har över 100 000 besök per månad.

Vill du veta mer?

söndag 15

Kontakta Pia Nyberg på pia.nyberg@strax.ax
eller ring 0457-382 3255

Vi är med, och fler med oss!

FÖRELÄSNING / WORKSHOPKyrkodagar på

Åland i Mariehamn

450 €/år
exkl mo
m

Den 22 november öppnar julgatan i Mariehamn.

s

GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Temaguidning: Spetälskekolonin på Gloskär
Museiguiden Geir Henriksen berättar om
ödet för de spetälskesmittade i Ålands
kulturhistoriska museum kl. 14.
BARN / UNGA / TEATER

Revy: I väntan på cirkusen En revy av
Kompani Nord & Cirkusskolan Siddubarra
i stadshuset. Se Aland.com föreställningar
och tider.

onsdag 18
ÖVRIGT

Söderströms Bygg & Betong
040 563 1993
marcus.soderstrom@aland.net
Dalkarby, Jomala

Måleri A. Sorsa

0457 524 4594
maleri.sorsa@aland.net
Saltviksvägen 1101, Saltvik

040 053 7068
jannesplat@aland.net
Neptunigatan 5, Mariehamn

0457 052 9313
utemiljo@aland.net
Norrängsstigen 1, Mariehamn

fredag 20
JUL PÅ ÅLAND / ÖVRIGT

Julgatans öppnande i Mariehamns centrum
Tre dagar med julmys i city. Program på
Citymariehamn.ax.

Julgatans öppnande i Mariehamns centrum
Tre dagar med julmys i city. Program på
Citymariehamn.ax.
LITTERATUR Åländsk bokmässa 2020

i Alandicas foajé kl. 11-15.

Ålands BJÖRNtjänster

018 12 741
bjorntjanster@aland.net
Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn

Veckans visning i Ålands museum
Kortare visning varje torsdag som
även passar för barn. Temat avslöjas
på guidningen, ledtrådar hittar du på
Konstmuseets och Kulturhistoriskas
Facebooksidor. Kl. 18.

lördag 28

JUL PÅ ÅLAND / ÖVRIGT

018 41 210
godby.service@aland.net
Godbyvägen 1419, Godby

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

torsdag 19

lördag 21

Godby Service

torsdag 26

FILM / MUSIK Bio Savoy: Pavarotti - en do-

Veckans visning i Ålands museum Kortare
visning varje torsdag som även passar
för barn. Temat avslöjas på guidningen,
ledtrådar hittar du på Konstmuseets och
Kulturhistoriskas Facebooksidor. Kl. 18.

Utemiljö

Specialvisning: SPETS - Konsten att skapa
hål i Filmsalen Museiguiden Hanna Leppälä
berättar om spetsens utveckling och kulturella innebörd, textilkonservatorn Susan
Hannusas visar exempel från museets
samling i Ålands kulturhistoriska museum.
Boka plats! Kl. 12 och 14.

Välgörenhetskväll: Damernas Second
Hand Mingla och fynda bättre begagnade
festkläder, vintage, skor till höstens och
vinterns fester på Compagniet. Kl. 18.

BARN / UNGA / GUIDNING / RUNDTUR

Jannes Plåt AB

FÖRELÄSNING / ÖVRIGT

JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Henriks skullan i Sonboda,
Föglö Marknad, kaffeförsäljning och en julig
varm atmosfär. Kl. 11.30

kumentär Föreställningen är ett samarbete
mellan Filmklubben Chaplin och Kulturföreningen Katrina. Innan filmen hålls en
introduktion kl. 18.30 till 19.

JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Lillajulmarknad på Jan Karlsgården i Sund
Ålands äldsta och största julmarknad med
försäljare från när och fjärran kl. 10-15.
Traditionell slottsglögg serveras i Kastelholms slotts Borgstuga kl. 10:30-15:30.
Vita Björn är öppet kl. 10-15. Williams
Buss har en bussförbindelse till marknaden.

söndag 29
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Lillajulmarknad på Thuregården i Möckelö
Hembakat och hemlagat. Kl. 12-15.
JUL PÅ ÅLAND / MARKNAD / LOPPIS

Julmarknad på Labbas hembygdsgård i
Storby, Eckerö Hantverk, hemlagat och
kaffeförsäljning. Kl. 12-16.
GUIDNING / RUNDTUR / KULTUR

Temaguidning: Stormaktstiden - 100 år av
krig i Kulturhistoriska museet På 1600-talet
erhöll Sverige en position bland Europas
stormakter. Museiguiden Geir Henriksen
berättar hur det ständiga krigandet påverkade befolkningen. Kl. 14.

MUSIK Show: ÅL Stars på Alandica

Bred underhållning serverad av ett stort
antal etablerade åländska artister och band
kl. 19.

.com

söndag 22
ALLT OM ÅLAND

LUNCHGUIDE, BRANSCHGUIDE, INSPIRATION, EVENEMANG, NYHETER OCH MYCKET MER.

JUL PÅ ÅLAND / ÖVRIGT

Julgatans öppnande i Mariehamns centrum
Tre dagar med julmys i city. Program på
Citymariehamn.ax.

Meddelande angående
inställda evenemang

Med anledning av coronaviruset covid-19 är det
många evenemang som ställs in eller senareläggs.
Eftersom situationen hela tiden förändras hänvisar
vi till respektive evenemangsarrangör för uppdaterad information.

Sevärt
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Almas hantverk
och galleri
Sottunga
Öppet enl ök.

Almagruppen ställer
ut hantverk, konst och
målningar.

Bomarsundsmuseet/Lotsstugan
I den gamla lotsstugan på Prästö.
Öppet mån-fredag kl 10-17

Med fin utsikt över
Bomarsundsområdet, visas
en liten utställning som
beskriver fästningens historia.

Bomärket

Ovanåker Saltvik
Öppet enl ök, tel 0400-450004.

Ålands största samling av
bomärkta föremål.

Galleri Juha P.
(Ehns)

Måndag till fredag kl 10-17,
lördag 10-14.
Styrmansg 1

Juha Pykäläinen ställer ut
konstverk i galleriet i det
bakre rummet, kan ses under
butikens öppettider.
Från 17 oktober –
Promenader i Sverige av
Juha Pykäläinen

Finströms bibliotek

Lasses
Fartygsmuseum

Vid önskemål om att se museet,
ring 018 47626 eller +358
3828459.

Föremål och tavlor från
den maskindrivna åländsk I
museet finns ett antal äldre
maskiner samt traktorer som
kan köras vid behov. Utförlig
guidning och berättelser från
sjölivet.

Lemlands bibliotek

Skolvägen 3, Lemland.
Tisdag och torsdag 9-13 och 18-20
Onsdag 9-15

Gustav Franzéns
fotoutställning, fåglar och
landskap på Åland, visas till
den 29.10.

Mariehamns
stadsbibliotek

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

Delar av sommarutställningen
”Mariehamn i konsten
1861-1945” från
Mariehamnsmuseet visas
- men med en egen twist.
Utställningen går att se till
den 18.10.

Nordens institut
(NIPÅ)

Anders Andersson visar akryloch oljemålningar på temat
”Mellan himmel och hav”.
Utställningen visas under
oktober månad.

Det sociokulturella
konstprojektet Lawshifters
visas till den 11.12. Den
20.10 öppnar en digital
utställning, ”Lugn energi”,
med Marlene Lindbäck på
nipa.ax. Lindbäcks utställning
visas till den 20.12.

Galleriet

20.10-20.12 Digital
utställning: Ljus och mörker,
målningar av Yvonne Swahn

Torggatan 15, Mariehamn
Tisdag-fredag kl. 11-17
Lördag-söndag kl. 11-16.

Fram till den 24.10 visar
Margareta Svensson
”Färgglatt i Svartvitt”,
målningar i en mix av akryl
och tusch.
27 oktober - 11 november –
Utställning: Trä, rost och olja
av Stig Petrone i Galleriet

Handicampen

Maj-Len Palmqvist visar
sin konstutställning
”Formationer” till den 31.12.

Jomala bibliotek
Måndag kl. 14-20
Tisdag kl. 14-20
Onsdag kl. 14-15
Torsdag kl. 14-20

Godbyvägen 439:
Fotoutställning med
Grönlandstema. Utställningen
visas till den 8 november.

Kökars museum

Öppet enl ök, tel 0457-5244077.

Fiskehus om hur det var i
fiskesamhället förr i tiden.

Ålands folkhögskolas Art park

Ålands kulturhistoriska museum

Gör en liten utflykt och se
våra tidigare års konstverk.
Ta gärna pickninckkorg
med. Passa även på att
prova skolans nya utegym.
Välkomna.

Måndagar stängt
Tisdag-söndag 11-17
Torsdag 11-20

Utställningen ”Ett kolivEn bildberättelse från
Möckelgräs” med fotografier
av Anders Westerlund visas
till den 1.11. Dessutom finns
en basutställning om Ålands
historia.

Ålands
fotografiska
museum

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

Ålands
konstmuseum

22-29 november – SPETS,
Pop up-utställning med
spetsar ur museets
samlingar.
14 november-17 januari –
Our Island in Monochrome,
fotoklubben Obscura.

Ålands
landskapsarkiv

Öppet måndag-torsdag kl. 12-16,
fredag 12-15

Miniutställningar om;
gästböcker, vykort och brev
med anknytning till romantik,
äldre trycksaker, ovanliga
namn.

Ålands
sjöfartsmuseum

Öppet alla vardagar kl. 11-16.
Pommern har stängt för säsongen.

Basutställningen innehåller
berättelser och föremål från
Ålands sjöfartshistoria samt
olika interaktiva stationer. I

lilla specialsalen visas, den
30.8-25.10, utställningen
”Den mångkulturella huden –
traditionella kroppsmålningar
och tatueringar”. ”Hildas doft
– en utställning om tingens
själ” visar ett urval föremål ur
museets samlingar som alla
bär på en unik berättelse. För
barn finns Rubys skattjakt,
rör-och-gör-aktiviteter, samt
lekrummet ”Ruby och Havet”.

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

Måndagar stängt
Tisdag-söndag 11-17
Torsdag 11-20

20 november-24 januari –
Canaries in the Coal Mine med
Henrika Lax, Sari Ahlström
och Marika Markström.
Lunchguidning av utställningen
den 20 november.
Platsbokning Kl. 12.
29 oktober-10 januari –
Stegen som skulle komma
att betyda allt, fotografier av
Martin Nyberg.

Nybyggnad
& renovering
20 års
erfarenhet
Målning & tapetsering
av bygg
Grävning
(minigrävare)

Innehavare, Glenn Sedin

De senaste uppdateringarna hittar du
på aland.com

0457 373 7333 gsbygg.aland@gmail.com

Kom in och gör en bra affär!

Teboil Activ nu
för endast 1 cents
tilläggspris per liter!
t.o.m. 30.11.2020

Mariehamnsmuseet med
modellstaden

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

Sjöboden Sandskär

Skjutdörrar
OCH FÖRVARINGSSYSTEM

BESTÄLL DIN VILLAOLJA
NU PÅ TEL 57 502

i gästhamnen i Sottunga
Öppet ons, fre och sö kl 15–20.

Konsthantverk av Almagruppen.

Du kan vinna
500 liter villaolja!

Sjökvarteret
Hantverk, skuthamn och sjöviste
öppet året om.

Skepps- och
båtbyggerimuseum,
motormuseum.

Telemuseet

Vårdö, Vargata
Öppet alla dagar, dygnet runt.

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

Välkommen in och se ut Din favorit samt
hämta broschyr!

OS-KÖK
Innehavare: OVE SNÄLLSTRÖM
Bolstavägen 1, tel. 12950, fax 12940
Öppet: månd–torsd 10–14
os-kok@aland.net
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Genom att beställa senast 31.12.2020
är du med i utlottningen av
två vinster à 500 liter villaolja.
Dragning sker 10.1.2021.

Du kan även
0800 183 20
Debeställa
senastevia
uppdateringarna
hittar
du laus.teboil.ﬁ
på
eller via
www.ti
aland.com
Utlottningen arrangeras av Deep Oil.
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Skydda båten
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Skydda båten från höstens tjuvar
Tjuvar, höststormar, gnagare
och insekter. Listan på vad som
kan hota småbåtshamnens
juveler är lång. Här kommer
några tips på vägen för att
undvika allt för många otrevliga
överraskningar när vårsolen
kikar fram.

Med kallare dagar och otrevligare väder har
många redan rundat av årets båtsäsong.
Detta innebär att småbåtshamnarna blir allt
lugnare – och att tjuven får ett ypperligt tillfälle
att härja fritt. Åland Just nu frågade Christoffer
Ahlfors, kommissarie vid Ålands polismyndighet, om tips för att hålla båten säker.

Glöm inte det
grundläggande
Bortsett från att hålla koll på att sakerna inte försvinner är det en god idé
att plocka upp båten från havet, städa
utsidan och kontrollera och underhålla
mekanik och elektronik. Glöm dock inte
insidan. Likt en sommarstuga är det
lite surt och hitta mögliga, skadedjursskadade textilier eller matrester när våren
nalkas. Städa därför ur lådor och vrår.
Ifall du har ett större utrymme inomhus
kan det även vara lönt att fundera på hur
du undviker fuktskador och allt för unken
lukt. Tänk även på att stötta upp och
täcka över båten ordentligt om den står
utomhus under vintern.

– Traditionellt ökar stölderna riktat mot båtar under hösten, mycket just för att båtarna
och hamnarna är mindre övervakade under
hösten.
Vad är den vanligaste höststölden kopplat
till båtar och småbåtshamnar på Åland?
– På Åland har vi varit relativt förskonade från
tillgrepp av båtar och större motorer även om
sådana fall har förekommit. De vanligaste stölderna är tillgrepp av bensintankar och mindre
motorer.
Vad kan man göra för att skydda sig mot
stölder kopplade till båtlivet?
– Lämna inte bensintanken i båten. Se till att
båtmotorn är fastlåst ordentligt. Se till att du
har uppskrivet alla tillverkningsnummer på
båtmotorn och det kan även vara bra att själv
rista in något specifikt kännetecken på motorn,
till exempel ägarens initialer. Detta underlättar

ifall motorn tillgrips. Då finns det större möjlighet att återfå motorn ifall den blir stulen.
Samma gäller naturligtvis båten.
Utöver att vara proaktiv när det gäller märkning och dokumentering kring båten finns det
mer aktiva ingrepp som kan göra att stölderna
minskar eller tjuvarna kan bli påkomna.
– Övervakningskameror i båthamnar är ett
väldigt bra verktyg både i förebyggande syfte
och det hjälper också utredningen ifall brott
har skett. Övervakningsfilm är i allmänhet det
bästa beviset man kan ha. Viktigt med övervakningskameror är dock att samtliga båtägare
är överens om att ha kameror i båthamnarna.
Man ska även lägga upp en skylt att hamnen är
kameraövervakad, avslutar Christoffer Ahlfors.

Text: Alexandra Gäddnäs

Vi förädlar den åländska skogen!
Hållbart och närproducerat.
Impregnerat • Sågat • Hyvlat • Lister & foder
Paneler & golvvirke • Grundmålat • Pålar
Välkommen till din lokala brädgård i Önningeby!
Försäljning i Önningeby, tel. 018 - 329 555 eller wood@skogsindustrier.ax
www.skogsindustrier.ax
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Bild: Tulikivi Oyj

LAKO GRAFIA 18

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer

KAIRA 4

TU 1450/1

KALLA DUO 1800

Torsdag 18–20
Fredag 14–16
Övriga tider enligt
överenskommelse
VÄLKOMMEN!

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

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

Elda
med ved
– det naturliga alternativet

Kalmarnäsv. 212, 22140 Mariehamn
Tel. 0457 361 3977 • gm.mureri@aland.net

Fler spismodeller på www.tulikivi.com

Österbottens Kriscenter Valo

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

Ett lagom stort specialsnickeri

– så även de mindre projekten fixar vi
KÖK • BADRUM • GARDEROBER
SPECIALSNICKERIER
MÅLNING • KOMPOSITSKIVOR
Traditionellt träarbete med tillverkning i moderna maskiner

Elverksgatan 3 | Tel. 15 500 | www.inred.ax

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

connecthotels.se
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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
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Övervakningskameror
och ﬁber till hemmet
eller företaget?
Kontakta oss för skräddarsydda lösningar för just er!

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

Funderar ni på ett nytt hem
på Södra Lillängen?
Mariehamns nyaste bostadsområde kallas Södra Lillängen
och erbjuder ett naturnära boende. Myresjöhus har flera
passande modeller för området, och vi kan även erbjuda
möjligheten att rita upp just ditt drömhem med hjälp av
någon av våra duktiga arkitekter.
Full flexibilitet från huspaket till nyckel i hand.
AI R CONDITION PÅ KÖPET!
Teckna ett avtal med oss innan 30 november 2020 så
bjuder vi på air condition i ditt hem, installerat och klart!
Kontakta Janne Bergendahl för mer information,
tel 018-14885
www.myresjohus.se

Se mera på www.hfc.ax/kampanjer

Höstspecial:

KAMPANJPRISER
på utvalda
kaminer!

Upp till

Spara
upp till

800€

på kamin +
skorstenspaket!

35%

RABATT
på inredning!

Hus & Fritidscenter
Uppgårdsvägen 3, 22100 Mariehamn • Tel. 14 554 • info@hfc.ax • www.hfc.ax

Upp till

40%
RABATT
på tillbehör!

