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Se sidorna 32–38

Päivi Kulmala, +358 (0)10 253 0109, paivi.kulmala@pohjola.fi
Andreas Backlund, +358 (0)10 2533738 eller +358(0)50 475 4403, andreas.backlund@pohjola.fi
Redan kund hos oss? Boka en tid eller begär en offert direkt i mobilappen.

Välkommen att kontakta oss

Dags för båtförsäkring?
Vår startbonus för nya båtförsäkringar är 40%

Fixa festen 
med bubbel  
– och mat  
på fat

Välj rätt 
GRÄSKLIPPARE

Stugliv

BIODLING PÅ 
HEMMAPLAN

Första båtbottentvätten 
öppnar i Mariehamn

STRANDNÄRA
projekt i Eckerö
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Daniel Eriksson, Robert Jansson,  
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LAYOUT 
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

TELEFON
+ 358 18 26026

ADRESS: 
Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, 
Åland.

Tidningen distribueras till 
alla åländska hushåll och finns 
på följande platser: Kantarellen, 
Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs 
galleria, Magazin, Stadsbiblioteket, 
Hotell Arkipelag, Hotell Adlon, 
Park Hotell, Scandic Hotell Savoy, 
F:ma Erik Mattsson, Kea-Market, 
Turistinformationen Storgatan.

Reporter 
Jessica Gullsjö 

Stuga vid vattnet eller  
i skogen? 

– Min dröm har alltid varit att 
bo i en stuga vid vattnet. Jag 
har älskat att bada så länge 
jag kan minnas och att ha 

möjligheten att göra det när 
man vill är alldeles underbart. 
Sedan är det också något med 
doften, känslan och ljudet av 

vatten som får mig att må 
oförskämt bra.

Just nu 3 / 2022

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

Trädgårdstider

Öppet
mån–fre 

08.00–17.00

Impregnerade trästolpar från Fyrås 
Dimensioner från 5 x 150 cm till 10 x 400 cm.

Pris från 4,20/st

I vårt sortiment av 
stängselnät ingår villanät,
galvaniserat nät, viltstängsel, rävnät, 
hönsnät, fårnät och murarnät.

Marktäcknings-
duk pris från 20,90
Marktäcknings-

20,90

BEVATTNINGS-
MATERIAL

– vi har det mesta 
inom bevattning

Fiberduk
pris från 4,90

Kompost-
galler

695 x 890 mm, 
450 liter

17,90/st

Trum-
kompost 

från

499,-

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

Lilla naturspelet Fylla-i-bok: En bok 
om din framtid

Året i en liten 
trädgård

Växtriket

Snickarglädje i 
trädgården

En till kokbok för
stekhäll

Inred ute – så skapar 
man magiska uterum

Utfl yktsmackor

Spel: Sanning eller 
bullshit

Acryl-set 
Akvarell-set

Termos/vattenfl aska 
500 ml

Painting by numbersTermos/vattenfl aska Painting by numbersTermos/vattenfl aska Termos/vattenfl aska Painting by numbers

15,- 28,- 14,-19,50

Termos/vattenfl aska 
500 ml
Termos/vattenfl aska 

Lilla naturspelet

32,- 44,90 33,-

9,20 13,50 32,- 35,-

24,70

Nyheter hos oss!

Bastusäsongen kan börja
Jag skulle gärna kalla mig en passionerad bastuba-
dare. Det är något näst intill romantiskt över att sitta i 
värmen och svettas, renas och tänka stora tankar; bli 
lite pånyttfödd så där, både till kropp och själ. Dess-
utom hör det väl till att en person med finskt pass äls-
kar bastu. Inget att diskutera direkt.

Men trots att jag bor med bastu kan man räkna 
mitt årliga bastubadande hemmavid på handens fem 
fingrar. Jag har väldigt svårt att få till det. Kanske 
om jag varit ute och är iskall, då är det skönt 
att värma sig i bastun. Men har ingen ro att 
sitta där några längre stunder. Även om jag 
försöker blir jag lätt rastlös. Och att värma 
bastun till max och bara hasta in fem mi-
nuter är inte heller min grej. Bastu och 
stress går inte ihop, det säger sig självt.

För mig är bastubad lite av en aktivitet, 
ett projekt om man så vill. Det ska pågå 
länge.

Så gissa om jag ser fram emot stug-
säsongen! För om det är något jag 
älskar så är det att bada bastu på 
stugan. Japp, där kom vändning-
en. Det är en enorm skillnad på 
bastu och bastu.

Hemma har vi elbastu, på stu-
gan eldar vi med ved. Ni fattar. 
Inget slår vedeldad bastu. Hettan 
i en elbastu kan bli olidlig, medan 
en vedeldad bastu alltid är helt un-
derbart skön, hur varmt det än är. 
Typ. Men man kan pina sig rätt länge 
i en vedeldad bastu. Redan där är det 
1-0 stugbastun.

Men sen kommer man inte ifrån själ-
va proceduren med bastubad på stugan. 
Sitter man på en holme med begränsat 

med elektricitet finns det inte massor att göra, bas-
tubad blir en trevlig kvällsaktivitet. Något att se fram 
emot och samlas kring. Varvat med dopp i havet och 
något kallt på klipporna däremellan kan man bada 
bastu i princip hur länge som helst. Det finns ingen 
stress med att bli klar för att hinna med något annat. 
Bastubadet är projektet.

Våren har ännu inte bjudit på någon stugvistelse ty-
värr. Men om det är något jag ser otroligt mycket 

fram emot just nu så är det heta bastubad och 
iskalla dopp med trevligt sällskap. Den kom-
bon är oslagbar!

Sandra Widing

”Sitter man på en holme 
med begränsat med 
elektricitet finns det 
inte massor att göra, 
bastubad blir en trevlig 
kvällsaktivitet. Något 
att se fram emot och 
samlas kring. Varvat 
med dopp i havet och 
något kallt på klip-
porna däremellan 
kan man bada bastu i 
princip hur länge som 
helst.”
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TORGGALLERIAN • TORGGATAN 14, TEL. 16266
APRIL: MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–15
MAJ: MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–16

Nu snackar vi grill! 

Vi älskar dem – kom in så berä� ar vi mer!

Träff a familjen!

PKS KONSTRUKTION 
ÄR ROST-SÄKER 
Din PK kommer vara me 
dig genom årtionden av 
solsken, regn, fukt, snö, 
slask, disco musik och 
mycket mer. De PK grillar 
som producerades innan 
månlandningen tillagar 
fortfarande mat idag. En 
aluminum grill sparar dig 
pengar på sikt.

BUTIKEN ÄR FYLLD INFÖR GRILLSÄSONGEN!
Vi har längtat och vi har laddat upp. Nu hittar du många 

smarta redskap som förgyller och utvecklar din grillning. Allt från 
läderförkläden, gjutjärn, handskar, korgar, roterande grillspett, 
termometrar, stekspadar, ställningar, pressar, kryddor, borstar 

och mycket, mycket, mycket mer. Välkomna in!

PKS KONSTRUKTION 
ELIMINERAR HOT SPOTS
Till skillnad från andra grillar är PKs 
kammare helgjutet i aluminium. 
Aluminium leder värme 4x mer 
effektivt än stål, vilket gör att hettan 
sprids jämt genom hela kammaren. 
Du kan även använda båda kammare 
som två separata grillar!

PK GO FLIP KIT
Portabel och smidig
559 €

PK 300 ORGINAL
Beprövad och älskad
799 €

PK TX
Smidig att ta med sig
799 €

PK AF FRANKLIN EDITION
Ny och utveckad 1039 €

Träff a familjen!

PK GO FLIP KIT PK 300 ORGINAL

Din PK kommer vara me 
dig genom årtionden av 

mycket mer. De PK grillar 
som producerades innan 
månlandningen tillagar 
fortfarande mat idag. En 
aluminum grill sparar dig 

Träff a familjen!Träff a familjen!

ALUMINIUMGRILLAR & SMOKERS FRÅN USA

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

 

Är du inte medlem får du 50% rabatt på medlemskort (ord. pris 50,-)

Passa på redan nu:
VÅR- & SOMMARKORT

Träna, träffas & trivs!

FOODBOX
– God, nyttig
och hälsosam

mat för dig
som tränar.

Köp ett 10-gångers kort
med FOODBOX för 70,-

och få en
INBODY vägning

på köpet!
(värde 30,-)

Mer info hittar ni på www.avancia.ax
Välkommen in i gemenskapen!

En kombination av bra kost och 
träning ger resultat som håller i sig!

– allt ingår: träning på 2 st gym, gruppträning och 
även virtuellt,  ca 200 pass per vecka. 

Nyckelgym tillkommer för 5,- extra om du är minst 16 år.

Starta kortet idag och träna till 
sista augusti för endast 210,- 

(studerande/pensionärer 184,-)



4 just nujust nu med Alexandra Gäddnäs
Just nu 3 / 2022

Precis vid färjfästet i Degerby har Tullkällaren slagit upp dörrarna igen! I en rustik bygg-
nad serveras under våren mackor, nachos och burgare – med en dryckesmeny inspire-
rad av sjuttiotalet. Under våren har de öppet utvalda helger. Kolla således öppettider, 
färjtidtabeller och busstidtabell för att planera ett besök till, som de själva beskriver sig, 
Degerbys enda riktiga håla! På bilden ägare Conny Jansson. 

Maxa utflykten med snygga detaljer

MAT

TULLKÄLLAREN PUB

JAPANSKA  
SOUFFLE-PLÄTTAR

Fo
to

: S
taff

an
 Lu

nd

Smartare solskydd. Skönare hem!

Uppgårdsv. 20. Tel. 19 450. 
Öppet: vard 8.00–16.30www.alandspersienn.ax

Vi hjälper dig 
att hitta rätt

SOLSKYDD
• Markiser • Pergolor
• Zip screens
• Mörkläggningar
• Plissé/Duette m.m.

 Kontakta oss för 
måttagning och offert.

Allt inom VVS,
nytt som gammalt!

Gilla oss!

htt ps://vvsexperten.ax 
info@vvsexperten.ax 
Telefon 19 555

Kontakta oss för offert!

Entreprenad • Service • Installation • Nybyggnad • Renovering

★ VÄRMEPUMPAR
★ VATTEN & AVLOPP
★ VÄRMESYSTEM
★ VENTILATION 

Vill du få ungarna och skrika av 
glädje och ropa “MEN PAPPA DET 
ÄR JU FRÅN TIKTOK!”? Eller vill 
du imponera på dejten med en 
spektakulär brunch? Oavsett in-
tentioner kan man liva upp fru-
kostbordet med en spexig variant 
på plättar – nämligen puffiga ja-
panska souffle-plättar!
Receptet kommer från Arla, och är 
lätt som en plätt:

2 äggulor
1 dl mjölk
2 msk matolja
3⁄4 dl vetemjöl
4 msk socker
0,5 tsk vaniljsocker
4 äggvitor
en nypa salt
smör till stekning

Mixa äggulor, smör och olja po-
röst med en stavmixer. Sikta ner 
mjöl och vaniljsocker, mixa två 
minuter till. Vispa äggvitorna i en 
separat bunke tills de blir riktigt 
fluffiga. Vänd i hälften av sockret, 

vispa en minut. Vänd i andra hälf-
ten och vispa tills du har en trevlig 
maräng.

Vänd sakta ner marängen i om-
gångar i den mixade smeten. För-
sök behålla så mycket luft i ma-
rängen som möjligt.

Stek i smör, fyra minuter på var-
je sida. Servera direkt, kanske med 
lönnsirap och bär?
PS! Med de två överblivna ägg-
gulorna kan du vispa upp en hol-
landaisesås till söndagsbrunchen 
eller middagen. Inget matsvinn!

I förra numrets prylsida skrev jag att klassiska Kockums 
gjort comeback men faktum är att det inte bara är de klas-
siska märkena som fått något av ett återuppvaknande, 
utan emalj i sin helhet. De senaste åren har det börjat dyka 
upp mer och mer och jag förstår varför – det är snyggt, lätt 
och stryktåligt. Med muggar och tallrikar i emalj kommer 
packningen vara lättare samt mängden mikroplaster el-
ler krossat porslin mindre. Enfärgat med kulört kant är en 
klassiker men vill du riktigt mysa till det kan du spana in 
en klassisk Muminmugg i emalj.

En gång om året

På bland annat Sparhallen hittar du nu för tiden världens bästa mat-
vara, Kalles kaviar, i vegansk tappning. Varianter av vegansk kaviar är 
inget nytt i butikshyllan, men för den som är trogen originalet finns nu 
alltså ett finfint alternativ. Generellt trillar det regelbundet in många 
roliga gröna nyheter i de åländska butikerna: veganska fiskpinnar,  
vegansk falukorv, vegansk bea – ja, listan kan faktiskt börja göras lång!

MAT

Den finlandssvenske författaren och 
journalisten Peppe Öhman har un-
der åren släppt en handfull skönlit-
terära romaner – och nu finns den 
allra senaste i butik. I romanen ”En 
gång om året” får vi följa journalisten 
Karolina. Mestadels befinner vi oss 
i Stockholm, med små avstickare till 
Helsingfors och LA. Den röda tråden 
är relationsideal och lockelser. Den 
klassiska frågan återkommer stän-
digt: är gräset grönare på den andra 
sidan?

Kalles kaviar – i vegansk variant
MAT

PRYLAR

BÖCKER
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EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940 • Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se

Sommarmöblerna är på plats!
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Beställ nu för leverans 
till sommaren!

LILLEVILLA ISOKARI - 6,25 m2

40 mm tjockt timmer, en stuga som 
passar in även på de mindre tomterna! 

1.459,- (2.299,-) 
Frakt tillkommer.

5.749,- (6.499,-) 
Frakt tillkommer.

5.690,- (7.450,-) 
Frakt tillkommer.

2.690,- (3.399,-) 
Frakt tillkommer.

LILLEVILLA SAIMAA - 20 m2

Lillevilla Saimaa gäststuga representerar vårt 
klassiska modellsortiment. 44 mm timmer.

LILLEVILLA BASTU 9 - 6,6 m2

44 mm timmer.

LILLEVILLA TYRNI - 12,3 m2

Mångsidigt uteförråd såväl för hemmet som 
sommarstugan. 28 mm timmer.

LILLEVILLA 320 - 15 m2

Stor stuga med svagt sluttande tak som tack vare 
sin form lämpar sig väl på en bred och kort tomt.

Lillevilla-gårdsbyggnader är designade med tanke på dina individuella behov. Vare sig du äger ett hus, bor i rad-
hus eller vistas i stugan, hittar du ur vårt sortiment en lösning som lämpar sig för just din gård och dina behov.

Gårdsbyggnader

GÄSTSTUGA

REA!

REA!

REA!

REA!

GÄSTSTUGA

LILLEVILLA 1 - 4 m2

Traditionell lekstuga, i 34 mm lättimmer. 
Även en vuxen kan stå inne rak i ryggen!

LEKSTUGA

UTEFÖRRÅD

GÄSTSTUGA

BASTU

MER INFO PÅ: www.lillevilla.com

1.399,- 
(1.799,-) 
Frakt tillkommer.

UTEDASS TOILET 2 m2

40 mm lättimmer, shingel 
och golv ingår

UTEDASS

BEGÄR OFFERT!

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022  MÅN-FRE 08–17

4.649,- 
Frakt tillkommer.

REA!
GALET 

PRIS!

1.199,- inkl. frakt 

FINNS I LAGER. FÖRST TILL KVARN
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”I en röd  
liten stuga 

nere vid sjön 
ska vi bo”

Ulrica Lennborn växte upp i Jomala men har de senaste tjugo åren bott i Sverige. För lite mer än ett år sedan köpte familjen ett 
stugprojekt vid vattnet i Eckerö. Ett projekt som innebär att Ulrica Lennborn får ge sin familj det bästa av Åland. Och det viktigaste av 
allt är närheten till vattnet, enligt tvåbarnsmamman.
    – Det är något med ljudet, doften och skrattmåsarna. Fortsättning på nästa sida
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Det passar perfekt med en mindre tvättmaskin här ute, tycker 
Ulrica Lennborn.

Här har vi barnens sovrum, säger Ulrica Lennborn. Barnens våningssäng i barn-
rummet.

Allrummet med utsikt över sandstranden och piren.

Parets mysiga kryp-in.

K 
lockan är strax efter två och efter-
middagssolen ligger som en strål-
kastare över vattnet och den röda 
stugan. Utmed stranden löper en 

pir av sten som till och med gör en bad-
kruka som jag sugen på ett dopp.

– Visionen är att bygga en sandstrand 
där nere med en bastu och en brygga, 
säger Ulrica Lennborn och pekar ut mot 
tomten.

Hon säger att gården var full av skog när 
de först kom hit och den idylliska röda 
stugan var utan både el och vatten. Men 
läget vid vattnet fick familjen att slå till.

– Jag tänkte att så länge vi får ha nära 
till vattnet spelar det ingen roll om vi kö-
per ett ruckel och att tomten ser ut som 
en djungel.

Ulrica Lennborn är själv uppvuxen vid 
vattnet. Hon berättar om fina sommar-
minnen från när hon var liten, att kun-
na springa omkring utomhus, att bada 
mycket, närheten och tryggheten, mor-
mor och pilka strömming.

– Det känns jätteviktigt för mig att få 
föra allt det vidare till mina barn.

Friskt vågat hälften vunnet
Ulrica Lennborn badar alltid när hon 
kommer ut hit. Oavsett om det är fem el-
ler arton grader i vattnet.

– Det har blivit lite av en tradition. I 
början när vi var här och renoverade 
hade vi ju inte tillgång till dusch, då var vi 
tvungna att bada.

Det mesta av renoveringen har familjen 
gjort själv och först var tanken att Ulrica 
Lennborn skulle avverka skogen kring 
stugan på egen hand. Under två kyliga 
vintermånader arbetade hon dedikerat 
för att fälla skog men ringde till slut till en 
grävfirma i området.

– Med facit i hand skulle jag kanske ha 
ringt direkt, de var suveräna och för dem 
tog det bara fyra timmar. Men jag försökte 
i alla fall!

Det mesta av inredningen har familjen handlat på second hand eller fått gratis.Fortsättning på nästa uppslag

Fortsättningfrån föregående sida

”Jag tänkte att så länge vi får ha nära till vattnet spelar det ingen roll 
om vi köper ett ruckel och att tomten ser ut som en djungel.”
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Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
 �  .jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tor 8.30-16.30, fre 8-14

VENTUS 
GASKYLSKÅP

100 liter, 
med frysfack

94500

VENTUS VENTUS 
GASKYLSKÅP

Äntligen dags för stugliv!

CHEF 50 
GASSPIS

49500 
Med 12V 
tändning 

55500

CHAMPION 
ELVERK

2000W 

79900

GAS-
LARM

12V / 230V

3500
GAS-
LARM

ba¤ eridrivet

10900

TERRASS-
VÄRMARE

 gas, höjd 224 cm 

26000

BLUE BELL 
GASVÄRMARE

 4,2 kW 

27900

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

Hagen komplett bastu  
med Harvia M3 inkl stenar och skorsten

Rundbastu 2 rums 
bastutunna med terrass 
som är 3,30 m lång, 205 cm
 i omkrets komplett med 
spis Harvia m3 inkl stenar 
och skorsten

Kan uppdateras med panorma 
fönster hel eller halv vägg, runt 
fönster öppningsbart 
eller fast etc

Badtunna 6 personer, 200 mm omkrets
Kan uppdateras med oisolerat eller isolerat lock, bubblor, ledbelysning, presenning och paddel

Hagen komplett bastu  Hagen komplett bastu  
med Harvia M3 inkl stenar och skorstenmed Harvia M3 inkl stenar och skorsten

ALLA SKA HA RÅD 
MED LITE LYX.

G L A S VÄG G A R      G L A S FA S A D E R       G L A S TA K      F Ö N S T E R       D Ö R R A R       B A L K O N G R Ä C K E N      I N G L A S N I N G   

Halden M komplett bastu  
med vedeldad Harvia m3 inkl stenar och skorsten
Kan uppdateras från 40 till 70 mm stock och dubbelglas

1 st i lager för 
direkt leverans!
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Med sann sommarstuga-anda
Ulrica Lennborn öppnar den iögonfallan-
de glasdörren som färdats hela vägen från 
Värmdö i Stockholm och hit i öppen bak-
lucka.

– Det var först när vi skulle plocka ur dör-
ren ur bilen som den gick sönder, säger hon 
skrattandes.

Hon visar upp allrummet där de har sin 
hall, matsalsbord och kök. Hemmet kryllar 
av vintagefynd och sådant som de fått gra-
tis. Hemmet kryllar av hemtrevliga detaljer 
i sann sommarstugeanda som bidrar till en 
mysig känsla. Speciellt i sovrummet.

– Våra barn brukar säga att det ser ut som 
en koja, säger Ulrica Lennborn.

Badrummet har numera dusch och toa-
lett. Här står också en tvättmaskin i mini-
format som hon hittat på blocket.

– I princip allt här inne har vi köpt i andra 
hand eller fått gratis. I en sommarstuga sli-
ter man ju inte lika mycket på sakerna, så 
det var både en kostnads- och miljöfråga för 
oss.

Egentid när den är som bäst
Hon säger att stugan ska byggas ut med ett 
inglasat uterum och en altan. Men familjen 
har bestämt sig för att endast ägna sig åt 
ett projekt per år framöver. Trots att Ulrica 
Lennborn älskar att renovera tycker hon att 
det känns skönt att det numera går att bo i 
stugan.

– Nu går det att vara här och bara slappna 
av, säger hon.

I dag är Ulrica Lennborn ensam här. Un-
der påskhelgen kommer hennes man och 
två barn hit, men tills dess njuter hon av 
tillvaron här ute alldeles själv.

– Det känns så himla lyxigt! I kväll ska jag 
ta mig ett dopp och dricka ett glas vin i so-
len, säger hon och kisar mot solen.

Text: Jessica Gullsjö
Foto: Robert Jansson

Här ska vi bygga en bastu, en brygga, sandstrand och en gräsmatta, förklarar Ulrica Lennborn.

Ulrica Lennborn sitter lutad mot dörren som färdats hela vägen från Värmdö i öppen baklucka på bilen.

”Det känns så himla lyxigt! I kväll ska jag ta 
mig ett dopp och dricka ett glas vin i solen.”

Fortsättningfrån föregående uppslag

Ulrica  
Lennborn
Bor: Sollentuna.
Kommer från: 
Jomala.
Familj: Man med två 
barn på sex och två år.
Jobb: Intensivvårds-
läkare på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.
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Försäljning i Önningeby, tel. 329 555
wood@skogsindustrier.ax

Vard 8–17, lördag 9–13 • Välkommen!

 Besök vår nya hemsida på www.skogsindustrier.ax

Nu även lördagsöppet 9–13

Fixa på stugan!

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

Sunlight-8 
trådbursslinga 

59,-

Izola 2-pack 
11,90

 Alba Leaf
19,-

Filip
39,50

Solia
34,90

Venice
34,50

Bob to-go 
118,85

Calabria lykta 
20cm 29,90 
28cm 34,70

Varken el eller kablar behövs, otroligt enkelt och 
praktiskt! Välkommen in och låt dig inspireras!

Solcellsbelysning
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BB750  959€
BB1000  1.199€

BB1500  1.990€

BB1800  2.390€

BB2700  3.890€

BS1250-RB  2.590€
BP1800-LB  3.790€

BS1000-RB  2.290€
BP750-L  1.390€

BE750-R  1.090€

STRANDTRAILER:

REGISTRERAD TRAILER:
bromsade:

*Registreringsavgift 87€ tillkommer i priset

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

Trädgård Marin

BB750  959€
1.199€

STRANDTRAILER:

BB1000  1.199€

BB1500  1.990€

3.890€

BB1800  2.390€

BS1250-RB

BS1000-RB  2.290€

BS1250-RB 2.590€

bromsade:

BS1250-RB  2.590€
BP1800-LB  3.790€

REGISTRERAD TRAILER:
BB2700  3.890€

BP1800-LB

obromsade:

BP750-L  1.390€

BE750-R  1.090€
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Hitta rätt i

 GRÄSKLIPPARDJUNGELN

F 
ramför allt brukar man prata 
om tre typer av gräsklippare, 
säger Benny Perokorpi. Det 
är den handdrivna gräsklip-
paren, den motordrivna och 

robotgräsklipparen. Till de större tom-
terna brukar han rekommendera en 
åkgräsklippare.

– Om man har en massiv tomt är en 
åkgräsklippare helt klart smidigast. 
Åkgräsklipparen hanterar större gräs-
ytor åt gången, vilket sparar mycket 
tid på en stor tomt.

Utöver att klippa gräs brukar den 
dessutom användas till att samla upp 
löv, bogsera föremål och ploga snö.

– Det är som en gårdstraktor i en mi-
niatyrmodell.

Nackdelen med åkgräsklippare är 
att de är dyra och låter mycket. De 
är inte heller lika miljövänliga som 
andra alternativ då de ofta går på 
bensin.

Stor trädgård kräver stark motor
Bensindrivna gräsklippare passar bäst 
för större ytor. Ju större trädgård, de-
sto kraftigare motor bör man satsa på. 
Om din tomt är ojämn är det ännu 
viktigare att tänka på motorns häst-
krafter, annars är det risk att gräsklip-
paren inte orkar med att klippa över 
hela tomten.

Väljer man en bensindriven gräs.

klippare slipper man ladda upp eller 
byta batterier.

– Det enda du behöver tänka på är 
att köpa hem bensin du kan fylla 
gräsklipparen med vid behov.

Mellanstora  
och små tomter
Trots det väljer allt 
fler att köpa en el-
gräsklippare, enligt 
Benny Perokorpi. 
Han tror att det 
framför allt handlar 
om att folk blir alltmer 
medvetna om miljön. Utöver 
det låter bensingräsklipparen mer 
och kan beroende på storlek vara dyr 
i drift.

– Med tanke på det ökade bensinpri-

set tror jag att ännu fler kommer gå över 
till en elgräsklippare framöver, säger 
han.

En elgräsklippare kan vara antingen 
batteridriven eller uppladdningsbar.

För de lite mindre gräsmattorna 
brukar Benny Perokorpi rekommen-
dera en batteridriven gräsklippare. 
För mellanstora tomter passar en 
uppladdningsbar klippare bättre. Är 
sladden tillräckligt lång kan man klip-
pa hur länge man vill. Batteridrivna 
gräsklippare brukar däremot ha en 
klipptid på cirka 30 minuter. För att 
veta vilket alternativ du ska välja kan 
det därför löna sig att räkna ut hur 
lång tid det tar att klippa din 
gräsmatta och dess-
utom ha slad-
dens längd i 
åtanke.

Lönar det sig med en robot?
Generellt sett har de flesta gräsklip-
pare en livslängd på cirka tio år. Men 
tar man väl hand om sin gräsklippare 
kan den hålla betydligt längre, säger 
Benny Perokorpi. Det är framför allt 
viktigt att tänka på att fuktigt gräs inte 
fastnar på klipparen så att det bildas 
rost.

– Gräsklipparen behöver lika myck-
et kärlek och vård som en bil.

Har man en mindre trädgård tycker 
han att en robotgräsklippare är det 
bästa alternativet.

Åkgräsklippare, batteridriven eller kanske en robot? Det 
är inte helt lätt att välja rätt i djungeln av gräsklippare. 
Benny Perokorpi, butikschef på Ab Lantbruk, ger här sina 
bästa tips.

Man kan jämföra det med

att byta från en bensin-

mycket el som en glödlampa.

Fortsättning på nästa sida

”Robotgräsklipparen drar lika

driven bil till en elbil”
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– Du slipper helt 
stressen av att du 
måste klippa gräs-
mattan. Robotgräs-
klipparen gör det åt 
dig utan att du behö-
ver tänka på det.

En annan fördel med 
robotgräsklipparen är att du 
kan sköta din trädgård även 
när du är på semester.

Robotklipparen brukar ställas in 
så den klipper tomten i olika slingor 
på trädgården. Har man en trädgård 
med ojämn mark, mycket träd eller 
växter riskerar robotgräsklipparen 
att fastna i eventuella gropar eller 
hörn. Därför är den automatiska 
klipparen bäst lämpad för plana och 
öppna ytor. Dock har du förhopp-
ningsvis lyckats anpassa robotgräs-
klipparens rutt efter din trädgård 
efter ett par rundor.

Robotgräsklipparen kan vara dyra 
i inköp, men enligt Benny Perokorpi 
brukar en sådan typ av klippare ofta 
löna sig längden. Även om det inne-
bär en större engångskostnad.

 – Robotgräsklipparen drar lika 
mycket el som en glödlampa. Man 

kan jämföra det med att byta 
från en bensindriven bil 

till en elbil.

Komplettera  
med en grästrimmer
För att få drömträdgår-

den behöver man också 
hålla efter kanterna runt 

träd, buskar och rabatter, 
oavsett vilken gräsklippare du 
väljer. Det är enkelt fixat med 

en grästrimmer, säger Benny Pero-
korpi.

Grästrimmern är i de flesta fall 
batteridriven, vilket gör dem både 
tysta och lätta. Det finns också upp-
laddningsbara grästrimmare. För-
delen med dem är att du slipper 
köpa nya batterier och att de håller 
längre än batteridrivna.

– Med en sladd är du självklart 
mer begränsad.

Liksom elgräsklipparna är en el-
driven grästrimmer det mest miljö-
vänliga valet. Alternativet är en ben-
sindriven trimmer som kan få bort 
grovt ogräs som sly och mindre träd. 
Allt handlar om hur din trädgård ser ut.

Text: Jessica Gullsjö
Foto: Daniel Eriksson

Fortsättning från  
föregående sida

  ”Med tanke på det

   tror jag att ännu fler

  kommer gå över till en

  elgräsklippare framöver”

  ökade bensinpriset

Benny  
Perokorpi.
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Grumme grön-, gul- och 
citronsåpa 750ml 3,10

Dags att såpa trallen!

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

LÖRDAGS
-

ÖPPET
10–15

Biologiskt nedbrytbar och utan konserveringsmedel. Bra miljöval!

Grumme grön-, gul- och 

Linoljesåpa original 
och lavendel 5L 

49,90

Grumme grön- och 
gulsåpa 5L 14,40

Linoljesåpa original och 
lavendel 1L 13,90

i Sittkoffs, tfn 018-620 200
Öppet: mån–fre 9.30–17.30, lörd. 10–15

Nu är de här!
Din nya El-Scooter för sommaren

Segway Max 
G30E II 

849€
65 km räckvidd

Nu är de här!Nu är de här!
Din nya El-Scooter för sommaren
Nu är de här!
Din nya El-Scooter för sommaren

Segway F40E  

669€
40 km räckvidd

Sencor Scooter  

499€
25 km räckvidd

Segway Zing C20  

299€
(från 10år)

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

AUKTORISERAD FÖRSÄLJNING
av  motorer och reservdelar

BÅTVÅRD
för de fl esta behov

fi nns hos oss!

BÅTVÅRD
för de fl esta behov

fi nns hos oss!

• Undvik att vattna på kvällen  
–  det kan locka till sig mör-
darsniglar. Bäst är att göra det 

på morgonen, annars dunstar 
vattnet lätt i solen.

Därefter är det viktigt att hålla området där en ny gräs-
matta ska ta plats fuktigt, men aldrig vått. När våren kom-
mer är det viktigt att ha is i magen, och helst ska stråna få 

växa åtminstone fem centimeter innan den första klipp-
ningen, säger Fredrik Karlsson.

Text: Jessica Gullsjö
Foto: Daniel Eriksson

Tips för en välmående  
gräsmatta

• Ska du anlägga gräsmatta för första 
gången? Den bästa tiden för det är 

hösten, då är marken fortfarande varm.

• Klipp din gräsmatta minst en 
gång i veckan.

• Glöm inte att kalka!

• Håll koll på jordens PH-värde. 
Du kan köpa en sticka att mäta 
PH-balansen med.

• Gödsla lite och ofta, helst  
två-tre gånger per säsong.

• Problem med mördarsniglar? 
Lägg en koppartråd runt hela 
gräsmattan så sägs de
hålla sig borta.

 
Fredrik 

Karlsson vet hur 
man tar hand om 

sin gräsmatta.

Gräsmattan mår 
bäst när jorden 

mår bra
Att välja rätt gräsklippare kan vara en utmaning. 
Men Fredrik Karlsson på Byggvaruhuset 
säger att det är minst lika viktigt 
att ta hand om jorden för att 
lyckas med drömträdgården.
    – Det är bättre att gödsla lite 
och ofta än mycket och sällan, 
säger han.
Våren är den tiden på året då flest börjar göra upp 
planer för sin framtida gräsmatta. Man tänker att 
sommaren snart är här, men många glömmer bort att 
marken fortfarande är nerkyld efter vintern, säger 
Fredrik Karlsson.

– Hösten är den bästa tiden på året att odla 
sin gräsmatta på.

Fredrik Karlsson säger att man ska klippa 
gräset så ofta som möjligt och minst en 
gång i veckan. Det bästa är att klippa gräs-
mattan dagligen. Att ständigt bearbeta 
gräset kan dessutom hjälpa mot mossa.

– Många kommer in med frågor kring 
mossa eller upplever dess spridning som 
ett problem.

Mossan trivs bäst i näringsfattig jord 
och man bör därför gödsla gräsmattan 
minst två till tre gånger per säsong.

– Det är bättre att gödsla lite och ofta 
än mycket och sällan.

Vårvintern är en bra tid att kalka 
gräsmattan. Det hjälper nämligen till 
att bevara markens pH-värde.

– Då växer gräset bättre och dessut-
om hjälper även kalk till att motverka 
mossa.

Men ska man odla en gräsmatta för 
första gången, rekommenderar Fredrik 
Karlsson att man väntar tills marken fått 
värma upp sig ordentligt.

– Helst ska marken överstiga sex grader, då 
ger man gräsmattan den bästa förutsättningen 
att växa och må bra.

Är marken fuktig och varm motverkar man pro-
blem med ogräs och minimerar risken att gräset tor-
kar ut och skadas.

– På Åland är den bästa tiden att så gräs på hösten.
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Västansunda byaväg 143
tel. 32 111
www.mitec.ax

Vårservicen gjord?
Auktoriserad 
service för:

BÅTMOTORER  •  SERVICE  •  TILLBEHÖR

SMÅMASKINER, FYRHJULINGAR, GRÄSKLIPPARE,  
VATTENSKOTRAR, BÅTMOTORER MED MERA

Verkstad &
auktoriserad service

SLANTGRÄND 3, 22100 MARIEHAMN | TEL. 018 28162

VI BYGGER OCH RENOVERAR ALLT 
INOM BYGG – även enligt dina egna ritningar

www.kuusamotimmerhus.fi 

TIMMERHUS HIPPU 154

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

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343

runar.jansson@aland.net

Timmerstugor och timmervillor av Kuusamo-timmer med unik kvalitet. Tillverkas 
av timmer framställt av rödtonat, tätfi brigt trä från Koillismaa och Östra Lapp-
land, vilket är oslagbart som byggnadsmaterial.

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343

runar.jansson@aland.net

Nybyggnation 
och renoveringar

Vi har även försäljning 
samt vid behov

montering av Kuusamo 
timmerhus, stugor 

och bastur.

Se vår 
utställnings-
bastu/stuga!

Finns i Godby vid Shell.

Gilla oss
på facebook!

ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE.  

GÄLLER ENDAST DIREKTBOKNING MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/ VECKA. 

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
Tel.nr. +46 8 4200 3000

 Kista

Arlanda

Stockholm

City

Skavsta

• Yrkeskläder • Arbetsskor • Handskar • Kock & service • Vård • Logotryck

Vi har arbetskläder för alla yrkesområden!

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

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!

Var rädd om daggmaskarna!
Att daggmaskarna är riktigt nyttiga 
arbetare i trädgården vet vi. De 
blandar om jorden samt drar 
ner löv och växtdelar uppi-
från markytan. Dessutom 
transporterar de upp nä-
ringsämnen och mineraler 
från djupare jordskikt så att 
växternas rötter lättare kan nå 
dem. Som om inte det vore nog kan 
maskarnas gångar användas som vägar 
ner i jorden för växternas rötter. 

För att daggmaskarna ska trivas så bra 
som möjligt finns det några saker att tän-
ka på. Plantagen har satt ihop några bra 
tips. 

Maskar älskar organiskt material så 
som kompost, stallgödsel, gräsklipp och 
bokash. Ge dem det. De vill helst leva i 
en ostörd miljö så att de i lugn och ro kan 

föröka sig. Därför är det bra att 
täckodla eller marktäcka. Jord-

fräsar och spadar gillar de inte.
Bäst trivs maskarna i fuktig 

jord som har en temperatur 
på runt tio grader. Därför är 
också täckodling bra, det ska-

par ett varmare klimat där un-
der. Dessutom blir inte maskar-

na lika lätta byten för fåglar, grodor, 
sorkar och näbbmöss.

Maskarna trivs bäst i jord med neutralt 
pH. Joden ska med andra ord inte vara 
för sur. Bäst är medeltung lerjord till lätt 
sandjord och mull. Torv gillar de inte. 

Kom också ihåg att maskar på sikt ska-
das av konstgödsel. Små mängder tål de 
däremot.

Sandra Widing
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Gör uteplatsen ännu lite 
mer ombonad genom att 

addera en matta på golvet. 
Detta är ett smart knep 

som piggar upp ett tråkigt 
balkonggolv till exempel. 
Satsa på en tunn variant 
i en inte alltför ljus färg så 

att inte fläckar syns så bra. 
Om din uteplats inte har 

tak kan det vara bra att va-
ra observant och ta in mat-

tan när det börjar regna.
 Foto: Ikea

UTEPLATS

Att investera i tåliga utemöbler 
är en självklarhet. Har du inte 
särskilt mycket plats men be-
höver en avlastningsyta? Då 
kanske ett litet sidobord eller 

vagn är något för din uteplats. 
Den här varianten passar lika 

bra som fikabord som plante-
ringsbord och kan enkelt flyt-
tas runt med hjälp av de små 

hjulen.
 Foto: Bord Rusta

Är du sugen på nya 
utemöbler? Då kanske 
en soffa gjord av last-
pallar kan vara något. 
Billigt, enkelt och coolt. 
Glöm inte ett par stora 
kuddar för att få till 
soffkänslan.
 Foto: Jotex

Finns det något som 
säger sommar och sol 
mer än ett solsegel? Ett 
solsegel funkar i träd-
gården, på altanen eller 
varför inte på balkongen? 
Köp ett färdigt eller fixa 
till ett hemma med hjälp 
av lakan och rep. Perfekt 
under vårens och som-
marens varmaste dagar. 
 Foto: Jysk

Att tillbringa tid utomhus är något vi alla mår bra av. Med 
den stundande vår- och sommarsäsongen framför oss är 
detta den perfekta tiden att piffa till uteplatsen lite, vare sig 
du har en balkong, trädgård, terrass eller ett växthus.  
Här är några enkla knep som lyfter din uteplats.
Text: Tara Bamberg

Pigga upp uteplatsen med färg 
innan naturen har hunnit ikapp! 

Bona med färgglada textilier 
som får matcha och kontras-
tera med varandra. En härlig 

bordduk, en mysig filt och ett 
par trevliga kuddar gör skillnad 

utan att kosta alltför mycket. 
Pluspoäng till den som match-

ar textilier med porslin och 
bricka. Tänk vardagsrums-

känsla – men utomhus!
 Foto: Marimekko
  

Mysiga ljuspunkter är under-
skattat på uteplatsen och kan 
höja stämningen kvällstid. En 
ljuslykta i rotting smälter in i 
naturen och platsar bra som 

mittpunkt på bordet eller häng-
ande. Även en ljusslinga kan 

bidra till uteplatsens mysfaktor 
och kan enkelt hängas på bal-
kongräcket, mellan träd eller 
läggas på ett bord om lam-

porna inte är så stora.
 Foto: Ljuslykta och ljusslinga från 
 Åhlens

Att omge sig med grönska på olika nivåer är 
ett enkelt sätt att göra uteplatsen mer ombo-
nad och grön. Satsa på krukor i olika storle-
kar, och krukor med ben, och placera dem 
på olika höjder – golvet, bordet, hyllan eller 
hängande. En ampel i bomull kan hängas på 
en hylla eller på väggen och adderar dynamik 
till uteplatsen. Foto: Granit

Lyft dinLyft din
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SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIG OCH DITT HEM

SOLCELLER

ENERGILAGRING
• Genom styrning av 

värmepump
• I Ackumulatortank

• I byggnaden
• I Elbilen

VÄRMEPUMPAR
Samsung ClimateHub (luft-/vattenvärmepump)

• R32 köldmedie
• Upp till 65° med komp. drift

• PV & Smart Grid Ready

Vill du bo i ett smart hem?
Vi fixar allt ända från planering till 

installation och service.

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

www.acs-energy.com

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

LADDNINGSSTATIONER

IoT Automation
• Smart energilagring & optimering

• Artificiell Intelligens
• Belysningsstyrning

• Brandlarm
• Inbrottslarm

NYHET! 

NYHET!

Stöd upp        
till 40 %!

Stöd upp till 
50 % för BAB!

Stöd för 
akumulatortank!

Stöd för att
byta från olja!

Kampanj 
fram till 

1.5!

Värmepumpar & solceller
till stugan eller hemmet
Värmepumpar – komplett installation ingår!

Gree Fairy 

1740€

Mitsubishi 
Kazan 25 

1998€

Samsung 
Wind-free 
Geo 09 

2290€

Mitsubishi 
LN25 

2190€

Stugpaket off-grid 12V/300Ah ...................1500€

Stugpaket off-grid 230V/2x110Ah .............3500€

Stormpaket off-grid 230V/2x300Ah ...........5500€

On-grid solcellspaket, batteriförberett 400V/6,4kWp 

inkl. standard installation ..........................6900€
(inkl. stöd -2500€)

Gree Bora 35 1390€

Värmepumpar för kyla Vårkampanj solceller

Värmepumpar för kyla och värme

Samsung Wind-free Standard 09 1740€

Kortvarigt samtalsstöd online,
kostnadsfritt, konfidentiellt,
anonymt. Ingen remiss behövs.

Boka en individuell tid, partid eller
familjetid med en professionell
krismedarbetare vid Digitala
Kriscenter Valo online.

Stöd kan behövas vid
parförhållande- eller familjeproblem,
stress och oro i vardagen
och andra svåra livssituationer mm. 

 

Hur har du det?

Tidsbokning 
må - to kl.9-15
044 979 2439

Världspremiär på Handelsmässan

WaterHut
Det kompletta avsaltninssystemet på hjul

Vi renar ALLA typer av vatten till 
Dricksvatten
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PARK 500 WX

5 995 € 
Åkgräsklippare med fyrhjulsdrift 
och tvåsylindrig motor för utma-
nande terräng. Midjestyrning och 
100 cm Combi Q Plus –klippaggre-
gat som har 3 knivar, klipp med 
bakutkast eller i mulchingläge. 
Elektrisk klipphöjdjustering.  
Extra kraftfull tvåcylindrig 586 cc 
STIGA V-Twin -motor. Hydraulisk 
servostyrning.

PARK 300 M

2 890 € 
Kompakt åkgräsklippare med 
midjestyrning. 85 cm Combi 
85 M Q -klippaggregat, klipp 
med bakutkast eller i mul-
chingläge.  
STIGA-motor 414 cc. Pedalstyrd 
hydrostatisk växellåda – steglös 
hastighetsreglering.

PARK 500 W

4 590 € 
Kompakt och kraftfull åkgräsklip-
pare med tvåsylindrig motor och 
bakhjulsdrift för mångsidig an-
vändning. Midjestyrning och 
100 cm Combi Q Plus –klippaggre-
gat som har 3 knivar, klipp med 
bakutkast eller i mulchingläge. 
Elektrisk klipphöjdjustering.  
Extra kraftfull tvåcylindrig 586 cc 
STIGA V-Twin -motor. Hydraulisk 
servostyrning.

TORNADO 398 M

2060 € 
Lämplig för gräsklippning av 
medelstor och stor trädård med 
sidoutkast eller mulchingfunktion. 
Robust traktor med 352 cc STIGA-
motor.  
Växlar 5F + 1B. 98 cm klippaggregat 
med två knivar. 

TORNADO 598

2 650 € 
Lämplig för gräsklippning av stor 
trädård med sidoutkast eller 
mulchingfunktion. Robust traktor 
med  452 cc STIGA-motor. 
Pedalstyrd hydrostatisk växellåda – 
steglös hastighetsreglering. 98 cm 
klippaggregat med två knivar.

Lyft upp aggregatet för rengöring 
utan verktyg i ett enda drag

MULTICLIP 
550

349 € 
Mulchinggräsklippare med 139 cc 
STIGA-motor.   
Klippbredd 48 cm. Klipphöjdsin-
ställning med 4 spakar. Kullagrade 
hjul 210/210 mm.

MULTICLIP 
547

299 €
Mulchinggräsklippare med 123 cc 
STIGA-motor.  
Klippbredd 45 cm. Kullagrade hjul 
180/180 mm.

COMBI 
753 S

479 €
Självgående gräsklippare med
bred klippbredd på 51 cm. 166 cc 
STIGA-motor. Fyra olika klipp-
metoder: uppsamling, mulching, 
sidoutkast och bakutkast. 
Uppsamlare på 60 l.                                  
Central klipphöjdsinställning. 
Kullagrade hjul 200/280 mm.

MULTICLIP 747 SD

399 €
Självgående. 139 cc STIGA-motor. 
Klippsystem mulching och 
sidoutkast.  
Klippbredd 45 cm. Central klipp-
höjdsinställning. Kullagrade hjul 
180/180 mm.

MULTICLIP 547 S

349 €
Såsom Multiclip 547, men 
självgående.

MULTICLIP 
547 D

329 €
123 cc STIGA-motor. Klippsystem 
mulching och sidoutkast.  
Klippbredd 45 cm. Klipphöjdsin-
ställning med 4 spakar. Kullagrade 
hjul 180/180 mm.

Rätt utrustning 
för varje trädgård

PARK 300

3 290 € 
Behändig åkgräsklippare med mi-
djestyrning och 95 cm Combi 95 Q 
-klippaggregat, klipp med bakut-
kast eller i mulchingläge. Elektrisk
klipphöjdjustering. 
STIGA-motor 432 cc. Pedalstyrd
hydrostatisk växellåda – steglös
hastighetsreglering

ÅLANDS VVS-KYLCENTER
Fallgärdsvägen, Dalkarby Jomala
Postbox 194, AX 22101 Mariehamn 
tel: +358 18 23700, +358 457 5244 159
www.vvskylcenter.ax

Butikens öppettider
Vardagar 8.00–17.00
Lördagar 10.00–14.00
Söndag stängt

MIDJESTYRNING. STIGA:s åkgräsklippare är midjestyrda och förflyttar sig smidigt runt hinder och i 
smala utrymmen. Flertalet STIGA Park-modeller har midjestyrning och viker sig i mitten när du 
svänger. Bakhjulen följer exakt i framhjulens spår så att du kan köra på, utan att behöva oroa dig 
för krockar.

ePower är nästa generations batterier och är smarta, säkerhetstestade och synkade med STIGAs 
produkter. Tester vi kör på ePower-batterier är fem gånger mer krävande än industristandard för att 
säkerställa högsta kvalitetsstandard när det gäller klipprestanda, tillförlitlighet och batterilivslängd. 
Våra batterier är effektiva eftersom vi har optimerat och säkerställt positionen för varje enskild cell, 
säkra eftersom vi skapat utrymme för att låta luften svalna och smarta eftersom vi har utvecklat och 
testat elektroniken och mjukvaran som styr cellerna. De fungerar längre tack vare smart energihante-
ring av alla produkter som drivs av ePower-batterier.

Din STIGA-återförsäljare på Åland:

COLLECTOR 136e KIT

264 €
Batteridriven gräsklippare. 
Klippmetod uppsamling. 
Uppsamlare på 35 l. Klippbredd 
34 cm. Central klipphöjdsinställning. 
Två 20 V litiumjon-batterier (2 Ah) och en 
batteri-laddare medföljer.

COMBI 340e KIT

419 €
Batteridriven gräsklippare
med tre klippmetoder: 
uppsamling, bakutkast och
mulching. 
Uppsamlare på 40 l. Klippbredd 38 cm. Central 
klipphöjdsinställning. 48 V litiumjon-batteri 
(4 Ah) och en batteriladdare medföljer.

MULTICLIP 547e KIT

599 €
Batteridriven gräsklippare. 
Klippmetod mulching.
Klippbredd 45 cm. Central klipp-
höjdsinställning. Kullagrade hjul 
180/180 mm. 48 V litiumjon-batteri (4 Ah) och en 
batteriladdare medföljer.

FÖRLÄNGD

GARANTI

Om du registrerar din STIGA-produkt, inköpt mellan 1.1.2022 och 
31.12.2022, med en STIGA-motor, oavsett om det är en trädgårds-
traktor, åkgräsklippare eller gräsklippare, får du en förlängd 
garanti på motorn med ytterligare ett år. Registrering måste 
göras på stiga.fi-webbplatsen i avsnittet ”Rekisteröi tuotteesi” 
inom 30 dagar från inköpsdatum.

KIT

Batteridriven gräsklippare. 
Klippmetod mulching.
Klippbredd 45 cm. Central klipp-

Det innovativa STIGA Fulcrum-styret kan roteras 25° med en 
enkel rörelse – så att du kan klippa vid häckar och längs med 
väggar utan rivsår och utan att bli smutsig. Enkel att förvara – 
öppna snabblåset och rotera styret 180° tills det ligger platt över 
klippkåpan.

Robotgräsklipparen STIGA Stig är en ny sorts robotgräsklippare som är utvecklad för att jobba kompromiss-
löst. STIGA Stig ger dig en välmående gräsmatta med bara två klippcykler om dagen, så att du regelbundet 
kan spendera tid på din gräsmatta. När du köper STIGA Stig finns det två olika STIGA ePower-batterier, så att 
du kan välja det som passar just din trädgårds storlek. Stig klarar enkelt trädgårdar på upp till 1200 m2. STIGA 
Stig är otroligt enkel och flexibel att använda, har en intuitiv kontrollpanel och Bluetooth -anslutning så att 
du kan styra STIGA Stig direkt från din smartphone.

Med sina kraftfulla motorer och enastående klippresultat är STIGAs bensindrivna traktorer 
perfekta för stora trädgårdar. Traktorerna är designade med förarkomfort i åtanke. 

STIGA Stig (E 600 Power Kit)

1 248 € 
Max arbetsområde 600 m2.

STIGA Stig (E 1200 Power Kit)

1 498 € 
Max arbetsområde 1200 m2.

Arbetsområde
upp till 500 m2

Arbetsområde
upp till 350 m2

Arbetsområde
upp till 250 m2

Arbetsområde
upp till 1700 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Arbetsområde
upp till 1800 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Powered by
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PARK 500 WX

5 995 € 
Åkgräsklippare med fyrhjulsdrift 
och tvåsylindrig motor för utma-
nande terräng. Midjestyrning och 
100 cm Combi Q Plus –klippaggre-
gat som har 3 knivar, klipp med 
bakutkast eller i mulchingläge. 
Elektrisk klipphöjdjustering.  
Extra kraftfull tvåcylindrig 586 cc 
STIGA V-Twin -motor. Hydraulisk 
servostyrning.

PARK 300 M

2 890 € 
Kompakt åkgräsklippare med 
midjestyrning. 85 cm Combi 
85 M Q -klippaggregat, klipp 
med bakutkast eller i mul-
chingläge.  
STIGA-motor 414 cc. Pedalstyrd 
hydrostatisk växellåda – steglös 
hastighetsreglering.

PARK 500 W

4 590 € 
Kompakt och kraftfull åkgräsklip-
pare med tvåsylindrig motor och 
bakhjulsdrift för mångsidig an-
vändning. Midjestyrning och 
100 cm Combi Q Plus –klippaggre-
gat som har 3 knivar, klipp med 
bakutkast eller i mulchingläge. 
Elektrisk klipphöjdjustering.  
Extra kraftfull tvåcylindrig 586 cc 
STIGA V-Twin -motor. Hydraulisk 
servostyrning.

TORNADO 398 M

2060 € 
Lämplig för gräsklippning av 
medelstor och stor trädård med 
sidoutkast eller mulchingfunktion. 
Robust traktor med 352 cc STIGA-
motor.  
Växlar 5F + 1B. 98 cm klippaggregat 
med två knivar. 

TORNADO 598

2 650 € 
Lämplig för gräsklippning av stor 
trädård med sidoutkast eller 
mulchingfunktion. Robust traktor 
med  452 cc STIGA-motor. 
Pedalstyrd hydrostatisk växellåda – 
steglös hastighetsreglering. 98 cm 
klippaggregat med två knivar.

Lyft upp aggregatet för rengöring 
utan verktyg i ett enda drag

MULTICLIP 
550

349 € 
Mulchinggräsklippare med 139 cc 
STIGA-motor.   
Klippbredd 48 cm. Klipphöjdsin-
ställning med 4 spakar. Kullagrade 
hjul 210/210 mm.

MULTICLIP 
547

299 €
Mulchinggräsklippare med 123 cc 
STIGA-motor.  
Klippbredd 45 cm. Kullagrade hjul 
180/180 mm.

COMBI 
753 S

479 €
Självgående gräsklippare med
bred klippbredd på 51 cm. 166 cc 
STIGA-motor. Fyra olika klipp-
metoder: uppsamling, mulching, 
sidoutkast och bakutkast. 
Uppsamlare på 60 l.                                  
Central klipphöjdsinställning. 
Kullagrade hjul 200/280 mm.

MULTICLIP 747 SD

399 €
Självgående. 139 cc STIGA-motor. 
Klippsystem mulching och 
sidoutkast.  
Klippbredd 45 cm. Central klipp-
höjdsinställning. Kullagrade hjul 
180/180 mm.

MULTICLIP 547 S

349 €
Såsom Multiclip 547, men 
självgående.

MULTICLIP 
547 D

329 €
123 cc STIGA-motor. Klippsystem 
mulching och sidoutkast.  
Klippbredd 45 cm. Klipphöjdsin-
ställning med 4 spakar. Kullagrade 
hjul 180/180 mm.

Rätt utrustning 
för varje trädgård

PARK 300

3 290 € 
Behändig åkgräsklippare med mi-
djestyrning och 95 cm Combi 95 Q 
-klippaggregat, klipp med bakut-
kast eller i mulchingläge. Elektrisk
klipphöjdjustering. 
STIGA-motor 432 cc. Pedalstyrd
hydrostatisk växellåda – steglös
hastighetsreglering

ÅLANDS VVS-KYLCENTER
Fallgärdsvägen, Dalkarby Jomala
Postbox 194, AX 22101 Mariehamn 
tel: +358 18 23700, +358 457 5244 159
www.vvskylcenter.ax

Butikens öppettider
Vardagar 8.00–17.00
Lördagar 10.00–14.00
Söndag stängt

MIDJESTYRNING. STIGA:s åkgräsklippare är midjestyrda och förflyttar sig smidigt runt hinder och i 
smala utrymmen. Flertalet STIGA Park-modeller har midjestyrning och viker sig i mitten när du 
svänger. Bakhjulen följer exakt i framhjulens spår så att du kan köra på, utan att behöva oroa dig 
för krockar.

ePower är nästa generations batterier och är smarta, säkerhetstestade och synkade med STIGAs 
produkter. Tester vi kör på ePower-batterier är fem gånger mer krävande än industristandard för att 
säkerställa högsta kvalitetsstandard när det gäller klipprestanda, tillförlitlighet och batterilivslängd. 
Våra batterier är effektiva eftersom vi har optimerat och säkerställt positionen för varje enskild cell, 
säkra eftersom vi skapat utrymme för att låta luften svalna och smarta eftersom vi har utvecklat och 
testat elektroniken och mjukvaran som styr cellerna. De fungerar längre tack vare smart energihante-
ring av alla produkter som drivs av ePower-batterier.

Din STIGA-återförsäljare på Åland:

COLLECTOR 136e KIT

264 €
Batteridriven gräsklippare. 
Klippmetod uppsamling. 
Uppsamlare på 35 l. Klippbredd 
34 cm. Central klipphöjdsinställning. 
Två 20 V litiumjon-batterier (2 Ah) och en 
batteri-laddare medföljer.

COMBI 340e KIT

419 €
Batteridriven gräsklippare
med tre klippmetoder: 
uppsamling, bakutkast och
mulching. 
Uppsamlare på 40 l. Klippbredd 38 cm. Central 
klipphöjdsinställning. 48 V litiumjon-batteri 
(4 Ah) och en batteriladdare medföljer.

MULTICLIP 547e KIT

599 €
Batteridriven gräsklippare. 
Klippmetod mulching.
Klippbredd 45 cm. Central klipp-
höjdsinställning. Kullagrade hjul 
180/180 mm. 48 V litiumjon-batteri (4 Ah) och en 
batteriladdare medföljer.

FÖRLÄNGD

GARANTI

Om du registrerar din STIGA-produkt, inköpt mellan 1.1.2022 och 
31.12.2022, med en STIGA-motor, oavsett om det är en trädgårds-
traktor, åkgräsklippare eller gräsklippare, får du en förlängd 
garanti på motorn med ytterligare ett år. Registrering måste 
göras på stiga.fi-webbplatsen i avsnittet ”Rekisteröi tuotteesi” 
inom 30 dagar från inköpsdatum.

KIT

Batteridriven gräsklippare. 
Klippmetod mulching.
Klippbredd 45 cm. Central klipp-

Det innovativa STIGA Fulcrum-styret kan roteras 25° med en 
enkel rörelse – så att du kan klippa vid häckar och längs med 
väggar utan rivsår och utan att bli smutsig. Enkel att förvara – 
öppna snabblåset och rotera styret 180° tills det ligger platt över 
klippkåpan.

Robotgräsklipparen STIGA Stig är en ny sorts robotgräsklippare som är utvecklad för att jobba kompromiss-
löst. STIGA Stig ger dig en välmående gräsmatta med bara två klippcykler om dagen, så att du regelbundet 
kan spendera tid på din gräsmatta. När du köper STIGA Stig finns det två olika STIGA ePower-batterier, så att 
du kan välja det som passar just din trädgårds storlek. Stig klarar enkelt trädgårdar på upp till 1200 m2. STIGA 
Stig är otroligt enkel och flexibel att använda, har en intuitiv kontrollpanel och Bluetooth -anslutning så att 
du kan styra STIGA Stig direkt från din smartphone.

Med sina kraftfulla motorer och enastående klippresultat är STIGAs bensindrivna traktorer 
perfekta för stora trädgårdar. Traktorerna är designade med förarkomfort i åtanke. 

STIGA Stig (E 600 Power Kit)

1 248 € 
Max arbetsområde 600 m2.

STIGA Stig (E 1200 Power Kit)

1 498 € 
Max arbetsområde 1200 m2.

Arbetsområde
upp till 500 m2

Arbetsområde
upp till 350 m2

Arbetsområde
upp till 250 m2

Arbetsområde
upp till 1700 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Arbetsområde
upp till 1800 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Arbetsområde
upp till 1500 m2

Powered by
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BIODLING
HEMMA

Så kommer  du i gång med

E 
n biodling är inte bara en 
rofylld hobby att pyssla 
med som ger egen ho-
nung, den bidrar dessut-
om till pollinering vilket 

är positivt för miljön. På Åland 
är det många som sysslar 
med biodling. 2017 fick Marit 
Wiklöw upp ögonen för det ef-

ter att hennes son hade pratat om 
det.
– Han berättade så mycket spän-

nande om det så då fastnade jag. Jag 
gick kursen och köpte två kupor och på 

den vägen är det, säger hon.
Och det är just det som är Marit 

Wiklöws bästa tips till alla aspirerande biodlare där 
ute, att gå en kurs.

– Man får mycket information, plus att man får in-
formation som djurägare. Vi är ju faktiskt djurägare 

även fast det låter lite märkligt.
Sedan januari i år måste man som biodlare an-

mäla sig till lantbrukssekreteraren till det områ-
det man hör.

– Om en kupa drabbas av sjukdom behöver man 
veta var uppställningsplatsen är. Vi mister vår var-
roafria beteckning om det uppdagas att det finns här 
på Åland.

Värdefull kunskap
Sedan Marit Wiklöw kom i gång med biodlingen för 

några år sedan har intresset bara vuxit.

Sugen på ett nytt projekt i trädgården? Då kanske biodling är något för dig. 
Åland Just Nu har pratar med biodlare Marit Wiklöw som ger sina bästa 

tips på hur man kommer i gång med sin egen biodling som nybörjare. 

 
Marit Wiklöw 

började med biod-
ling 2017 och sedan 

dess har intresset bara 
vuxit, mycket tack vare 
gemenskapen i Ålands 

biodlarförening.

BiodlingBiodling
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– Det blir mer och mer fascinerande 
ju mer jag lär mig. Jag försöker att läsa 
på och prata med andra.

Hon är medlem i Ålands biodlarfören-
ing som har över hundra medlemmar.

– Det finns ofantligt mycket kunskap i 
föreningen som jag inte hade och ännu 
inte har. De som har den här kunska-
pen är väldigt villiga att dela med sig 
av den.

Den bästa tiden på året att komma 
i gång med biodling är under våren.

– Vi har en nybörjarkurs i april och 
när vi kommer till maj hoppas vi att sä-
songen är i full gång.

Efter att ha gått kursen är nästa steg 
att införskaffa en eller flera kupor. Det 
är viktigt att man inte importerar kupor 
utan köper från en biodlare på Åland då 
det inte får finnas annat än åländska bin 
på Åland. Sedan är det bara att börja.

– Ju tidigare man sätter i gång på sä-
songen desto större möjlighet har man 

att få lite honung det första året.

Flera kupor bra
Säsongens längd varierar från år till år 
eftersom den är väderberoende.

– Bina är ute och flyger i november 
om det är en fin dag. Då kommer de 

ut, tittar sig omkring och hittar någon 
liten blomma. Då är de ute och roar 
sig för egen del.

Ett bis livslängd är inte särskilt 
lång. De som överlever vintern föddes 
på hösten och håller kupan vid liv. Un-
der en livstid hinner de flyga flera varv 
runt jorden.

– De flyger jättelångt så de tar slut på 
sina vingmuskler. De kan flyga tre kilo-
meter för att hämta nektar och pollen 
om de hittar ett bra ställe.

När man införskaffar kupor rekom-
menderar Marit Wiklöw att man kö-
per minst två. Då har 
man något jämföra 

med.
– Har man bara en förstår man inte 

om den är stark eller svag eller om bina 
beter sig normalt.

30 kilo honung
Förutom kupor är skyddskläder viktigt. 
Marit Wiklöw rekommenderar en hatt 
med en gardin och täta kläder samt 
handskar. Även ett par stövlar kan 
komma till hands.

– Så man inte blir stucken. De kan 
klättra innanför byxbenen annars.

I form av verktyg är en kupkniv bra att 
ha.

– Man använder den när man ska ta 
upp honungsramarna ur kupan.

En biborste eller en fjäder från en stor 
fågel är ett annat verktyg som behövs för 
att borsta bin från ramar och andra delar 
i bikupan. Det sista på listan innan man 

kan komma i gång med biodlingen är 
en rökpust som lugnar bina.

– Har man väldigt lugna och besked-
liga bin och är själv lugn och beskedlig 
behöver man ingenting, men som ny-
börjare behöver man något som lugnar 
dem.

På Åland får man mellan 15 och 30 
kilo honung på ett bra år.

– Finland och Sverige kan ha mellan 
60 och 90 kilo från en kupa. Vi har väl-
digt få vindfria dagar och bina far inte 
ut och flyger när det blåser.

Marit Wiklöws sista tips till alla 
som är intresserade av biodling är att 
komma på Biodlarföreningens surr-
kvällar på torsdagar klockan 18.00.

– Vi träffas och surrar, då får man 
komma med alla sina frågor. Vi har gan-
ska kul där.

Text: Tara Bamberg    
Foto: Daniel Eriksson

”Det blir mer och  
mer fascinerande ju mer 
jag lär mig. Jag försöker 

att läsa på och prata  
med andra”

 
En rökpust 

är bra att ha 
enligt Marit Wiklöw 
eftersom den lugnar 

bina.

 
Kupkniven 

används till att  
få loss honungs- 

ramarna ur  
kupan.

 
Under en 

livstid flyger ett 
bi flera varv runt 

jorden.

BiodlingBiodling

Livet i bikupan 

I en bikupa finns 20.000–90.000 bin beroende på årstid och hur starkt samhället är.  

I kupan finns en drottning och 100-1.000 drönare (hanar). Övriga är arbetsbin (honor). Varje arbetsbi har sin personliga 
uppgift i bisamhället.  

Drottningen kan leva upp till fem år. Hennes uppgift är fortplantning. Hon kan lägga 2.000-3.000 ägg om dagen. 

Under en livstid producerar hon 50.000 ägg. 

Det är drottningen som bestämmer om det ska produceras drönare eller arbetsbin. För att ett bi ska bli ett arbetsbi 
behöver drottningen tillföra spermier från den ”bank” hon fått från drönarna under befruktningen. 

Arbetsbin har en livslängd på en-sex månader. 

Bin kommunicerar med varandra genom att utsöndra feromoner (doftämnen). Genom att dansa kan de berätta var 
nektar- och pollenkällor finns. Bin kan även ge ifrån sig ljudsignaler. 

Bina samlar vatten, pollen, nektar och propolis till bikupan. De bygger sin bostad av vax och där förvarar de också 
honung och pollen. 

Honungen tillverkas av nektar som bina hämtar från naturen. Bina måste besöka 6-8 miljoner blommor för att få ihop 
nektar till ett kilo honung.  

Källa: Weibulls
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BLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.axBLOMSTRINGEVÄGEN 12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax

ÖPPET: VARD. 09–17, LÖRD. 10–14

Värmen och solen är på kommande!

Aiolas
laddbar fl äkt
med luftfuktare
grön, rosa, vit

  47,-

Buddha
solenergi-

lampa

  42,-

Ailas
laddbar fl äkt

vit, svart

  39,-

Ailas
laddbar fl äkt

36,-
Ailas

laddbar fl äkt

med nypa  23,-

Aiolas
laddbar handfl äkt

blå, vit, rosa

19,-

Regnmätare
Dekorationsbelysning 

med solenergi

22,-
Decklight

med solenergi

19,-
Pollare belysning

med solenergi

19,-

Groundlight
med solenergi

2-pack

18,-

Värmen och solen är på kommande!

Aiolas

39,-

Värmen och solen är på kommande!

Ailas

Värmen och solen är på kommande!

Ailas

grön, rosa, vit

47,-

Buddha
solenergi-

lampa

42,-

vit, svart

39,-
19,-

Decklight

Västra utfarten/Klinten

TRÄDGÅRDSBUTIK

Ca 18 

olika chili-

& 20 olika

tomat-

sorter

Säsongens första

grönsaker & kryddor

Vi har alla

tillbehören!

• Spaljé
• Fiberduk & bågar

• Odlingsbotten
• Snigelkant

ODLINGS-

KRAGAR

svart/natur
i 2 storlekar

från 15,-

Förbered för odling!

Vardagar ..................9–18

Lördagar ..................9–15 

Sön- & helgdag ....11–14

Vi HJÄLPER 

ALLTID med lastningen!

Kvalitetsjord från Hasselfors 

Garden ger dig de bästa 

förutsättningarna!

Grönsaksjord,

Tomat- & chilijord

Mixa fritt

 3 för 30,-

(ord. 11,-/st) 

ODLINGSKRAGAR

Har du en sommarstuga eller ett fritidshus med enskilt avlopp är ett 
avloppssystem med vakuumtoalett och avloppsanläggning från JetsTM 

ett mycket bra alternativ.

Hör av er så 
berättar vi mera!

• Service • Installationer • Butik •

Haraldsbystrand 21, tel. 41 980, 
info@hebo.ax, www.hebo.ax
Mån-tor kl. 8–17, fre kl. 8–15 

Toaletter och avloppssystem
för fritidshus och sommarstugor 

med enskilt avlopp
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SUPERDEALS!

Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00
Vikingagränd 11, tel. 12 012  |  elgiganten.se  |  info@kalmers.ax

Annonsen gäller 22-23/4. Reservation för eventuellt slutsålt.
*(GÄLLER VID KÖP/BESTÄLLNING AV ALLA DISKMASKINER 22-23/4)

**(GÄLLER VID KÖP/BESTÄLLNING AV ALLA KAFFEBRYGGARE 22-23/4)

NINEBOT BY SEGWAY 
KickScooter E25D
• Maxhastighet: 20 km/h
• 14.3 kg, 25 km räckvidd
• Bakre och främre bromsljus
222564

ELECTROLUX SILENTPERFORMER 
Dammsugare ESP7W360
• Räckvidd: 12 meter
• HEPA12-fi lter
• SilentPro-system, Dust & Gone Feather
ESP7W360

ELECTROLUX ERGORAPIDO 
Sladdlös skaftdammsugare
• 2-i-1 enhet
• 35 minuters användning
• BrushRollClean, LED-ljus
EER7GREEN

DYSON V12 SLIM ABSOLUTE 
DAMMSUGARE
• 27% lättare än Dyson v15 Detect
• 60 minuters användartid
• Laser-smutsdetektering
359640

PHILIPS PERFECTCARE 
7000 ångstation
• 2400 Watt
• Ångskott: 600 g/min
• SteamGlide Plus-system
363173

E-WAY 
Elscooter E2520
• Max. hastighet: 20 km/h
• 12 kg, 40 km räckvidd
• Ihopfällbar
408852

LOGIK KYL/FRYS 
L55TW20E
• H: 142.5cm, B: 54 cm, D: 55cm
• Nettovolym: 169/37 l
• Vändbar dörr
166636

VOLTA COMPACTGO 
DAMMSUGARE UCG22WR
• Arbetsradie 7,5 meter
• Performance DustPro-munstycke
• Kompakt storlek, låg vikt
32338

SPARA 100

429
LEVERANS JUNI

599

NYHET! 

Förhandsboka din 

sommarscooter nu!Begränsat

antal!

ELECTROLUX PERFECTCARE 
800 TVÄTTMASKIN
• Kapacitet: 8 kg
• 1400 rpm, UltraCare-system
• SensiCare-system
222488

ELECTROLUX DISKMASKIN 
ESM89310UW
• 700 MaxiFlex-diskmaskinslåda
• Maxifl ex bestickprogram
• SatelliteClean
324360

SPARA 100

649
SPARA 250

549

1 paket 

diskmaskinstabletter 

på köpet vid köp av 

ny diskmaskin!*

SPARA 100

249
WEBER Q 3000 TITANIUM 
Gasolgrill
• Antal brännare: 2st
• Grillyta: 63 x 45 cm
• 5-års begränsad garanti
16413

649
WHIRLPOOL 
Frysbox W204FO
• H: 86.5cm, B: 80.6 cm, D: 64.2cm
• Nettovolym: 204 l
• 6th Sense-teknologi
157154

SPARA 200

299 SPARA 20

49,90

Köp 4 

dammsugarpåsar 

betala för 3

Köp 4 

dammsugarpåsar 

betala för 3

SPARA 70

599
SPARA 50

149
SPARA 70

129
SPARA 90

259

5 ÅRS 

GARANTI!

Begränsat

antal!
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EAB portar
Vi säljer och monterar måttbeställda
varmförzinkade EAB vikportar, slagdörrar, 
gångdörrar och även entrépartier i stål.

För närmare information kontakta oss!

– sedan 1966 –

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

EAB PORTAR FÖR ALLA BEHOV

VÄLKOMMEN TILL GODBY!

 Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21.   Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.  
Tel. 43 250  www.mattssons.ax
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D

 Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–21.   Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.  Mattssons_logo_red_black.eps

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

R e d o  f ö r
a l t a n h ä n g!

• Ställbart arbetstryck 125-145 bar
• 8 m högtrycksslang
• Max vattenvolym 500l/h
• Två munstycken ingår, ena roterar

Bygg trädäck snabb t & enkelt ,  utan
 g ju tning och/el ler  gräv ning,  med 
justerbara teras sfö t ter  från FA ST.
FAST Deck Support
• Bärförmåga 800kg/st 
• Påbyggbar upp till 1 m höjd
• Tillverkade av återvunnen plast 
• UV-resistent
• Anpassad för nordiskt klimat

• Ställbart arbetstryck 125-145 bar
• 8 m högtrycksslang

89 0
€

F r å n

K Ä R C H E R
K 5  p r e m i u m  F l e x

h ö g t r y c k s -
t v ä t t

3 49 0 0

ESKARO
B i o C l e a n

Använd före inoljning 
eller målning, löser upp 
smuts, fett, mögel, alger.
1 liter outspädd räcker 

till 20 m2 

1  l i t e r  1 4 0 0

5  l i t e r  4 2 5 0

ESKARO
Te r r a s s o l j a

Finns färglös, men också färdigt 
pigmenterad i grått, brunt eller 

svart. Åtgång ca 1 liter för 9–12 m2

1  l i t e r  . . . . . . . . . . . .  2 1 5 0

2 , 7  l i t e r  . . . . . . .  3 9 5 0

9  l i t e r  . . . . . . . . .  9 4 5 0

Tv ä t t a  b i l e n ,  b å t e n ,
m o t o r c y k e l n ,  s t a k e t e t . . .

T i l l  t e r a s s e n ,
u t e m ö b l e r n a , 
s t a k e t e t . . .

s u p e r b i l l i g t
p e n s e l - s e t

 7,-

Vi firar 5 år!
Vi vill tacka alla våra

 fi na patienter och  
välkomnar även 
nya till gänget.

Godby Center, 22410 Godby
www.granntanden.ax

Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn
info@granntanden.ax

Hos oss kan du få hjälp med det mesta inom tandvård, tex: 
• Implantat • Kirurgi • Tandreglering med skenor (för vuxna) 

 Tandblekning • Scannade avtryck • Porslinskronor och broar 
• Bettskenor & Apnéskenor och mycket mer...

Glad påsk och välkomna till oss i vår!

018-41410

nya till gänget.

Vi firar 5 år!
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Behandling till män som utövar 
våld i sin nära relation. Behandling i 
grupp och bedömningssamtal individuellt. 
Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

Kontakta oss på tel. 0457 529 2041 
måndag eller torsdag kl. 12–13, eller 
skriv till atv@atv.ax så tar vi kontakt.

alternativ
till våld

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som 
utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.
Även vänner och närstående är 
välkomna att ringa.

(018 25 500 om du ringer från din mobil) 
och du får professionell hjälp dygnet 
runt. Vi har tystnadsplikt.

Ring 25 500 
Åland
13 Maj

Från 29/4Lisen
 Elwin

Lizette Nilsson

Peter Jezewski
Man In BlackSuccéshow

som hyllats av
Publiken

Info: www.bebopaluba.com mail: info@bebopaluba.com

biljettbokning: www.bebopaluba.com

Du kan också boka din biljett på alandica.ax

Ålands första 
båtbottentvätt 
ska gynna miljön
Den 10 maj öppnar den första båtbottentvätten i Mariehamn 
efter allt strängare krav på bottenfärg. Jacob Söderman på 
Baltic Environment Solutions säger att beslutet fått mesta-
dels positiva reaktioner.
    – Många är frustrerade på att bottenfärgen och tycker att 
tvätten behövts för länge sedan.
Den aktuella båttvätten fungerar så att 

man kör in båten i tvätten och så fälls 
det upp väggar som omger båten, 

de fungerar som en bassäng. Hy-
drauliska armar tvättar sedan, helt 
mekaniskt, bort all påväxt under 
båten så att friktionen i vattnet 

minskar, säger Jacob Söder-
man.

Han säger att anlägg-
ningen inledningsvis 
ska ha en guide som tar 
emot besökarna. En 
tvätt tar cirka femton 
minuter och kostar 
mellan 60 och 140 
euro beroende på bå-
tens storlek.

– Första året kom-
mer vi mestadels 

utgå från ett drop 
in-system och 

känna på hur stort behovet är, säger Ja-
cob Söderman.

Senare kan det bli aktuellt med ett 
bokningssystem.

Att få en bottentvätt till Åland har va-
rit på kartan ända sedan 2009, säger Ja-
cob Söderman. Anledningen till att det 
nu blivit verklighet är att det tillkommit 
begränsningar gällande vilka båtbotten-
färger som är tillåtna.

– Nästan alla bottenfärger till båten 
innehåller i dag olika gifter, säger han.

Jacob Söderman tror att tillräckligt 
många har börjat tröttna på bottenfär-
ger och säger att han har en förhopp-
ning om att det finns ett större engage-
mang i miljöfrågan i dag.

– Vi vill försöka få så många som möjligt 
att sluta med bottenfärg. Då gör vi samti-
digt miljön en stor tjänst, säger han.

Text: Jessica Gullsjö

Sedan 2009 har 
behovet av en 
båtbottentvätt på 
Åland diskuterats. 
Snart är det verklig-
het. Simon Törn-
roos och Jacob 
Söderman visar var 
den ska ligga. 
Foto: Robert Jansson
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Crémant
Crémant tillverkas på samma sätt 

som champagne, det vill säga med en 
andra jäsning på flaska. Skillnaden 
är att det kommer från andra franska 
distrikt, delvis görs av andra druvor 

och lagras kortare tid. Den mest 
kända crémanten kommer just från 
Frankrike, närmare bestämt Alsace, 
Loire, Bourgogne och Jura men den 

finns även i Tyskland och Luxemburg. 
Min favorit som är väldigt prisvärd 

jämfört med champagne.

Prosecco
Prosecco är en 

ursprungsbeteckning av 
mousserande vin från norra Italien. 

Namnet prosecco  användes 
tidigare även för en druvsort, 

prosecco, som numer heter glera. 
Prosecco görs med ”tankmetoden” 
vilket innebär att det får jäsa i en 
trycktank där det stilla vinet blir 

bubblande. Prosecco är oftast torr.

Spumante
Spumante, eller vini spumanti, 
används som en övergripande 

beskrivning av italienskt 
mousserande vin. Spumante 

betyder just ”mousserande” på 
italienska och vinerna tillverkas på 
olika druvor, i olika områden och 

med olika metoder.
Finns som både torr, halvtorr, 

och söt.

Cava
Spaniens ”champagne”. 

Cava ska likt champagne och crémant 
jäsa två gånger varav den sista på 

flaska. Cava är för det mesta torr men 
många sorter har även lite restsötma 

i sig. Cava ska lagras i flaska på 
jästfällningen i minst nio månader. 
Cava Reserva ska lagras i minst 15 

månader.
Flaskorna vrids under hela lagringen 

för att jästfällningen ska kunna tas 
bort. Ofta används en mekanisk 
gyropalett, även kallad girasol.

André Delorme
Crémant de Bourgogne  
Blanc de Blancs Brut

Cantina della Serra Blu 
Vino Brut

Rotari Riserva 
Brut

Maset L’avi Pau  
Gran Reserva Cava Brut 

Nature

Sötmanivån i mousserande vin 
enligt EU:s klassificering:

Socker i gram per 100 milliliter

Brut nature, naturherb, brut zero, 
bruto natural,  
zero dosage 

<0,3 (mindre än 0,3)

Extra brut, extra herb,  
extra bruto 

0–0,6

Brut, herb, bruto
<1,2

Extra dry, extra trocken,  
extra seco

1,2–2

Sec, trocken, secco, dry
1,7–3,5

Demi-sec, halbtrocken, 
abbocato, medium dry, semiseco

3,3–5

Doux, mild, sweet, dulce 
>5

Källa: Systembolaget

Snart dags för studentdimissioner, sommarfester 
och andra festligheter, och därmed även på tiden 
att fundera på maten som hör till! 
    Prydliga snittar i långa rader är trevligt och lyxigt, 
men tar en del tid. Gör det enkelt i stället och lägg upp 
allt på snygga fat. Det blir inte riktigt lika snyggt,  
men garanterat lika gott.
    Plockmat och bubbel går givetvis  
hand i hand. 
Text och foto: Staffan Lund

När det är kris på riktigt

Lägg upp chips med havssalt på ett fat.
Hacka rödlök.
Lägg upp rom.
Häll på smetana.
Färdigt att dippa chipsen.

Vad betyder  
resten på etiketten?

Ett mousserande vin som producerats 
inom EU måste ha information om 

sötman på etiketten. Lär man sig lite 
om termologin är det lättare att avgöra 
om det mousserande vinet innehåller 

lite eller mycket socker. 

Yoghurt med majs, zucchini och brynt citronsmör

Recept från tuvessonskan.se

1 liten zucchini
1 kokt majskolv
50 gram smör
en halv citron
3–4 dl naturell, fet yoghurt
en liten bit parmesan
salt och svartpeppar
olivolja, till stekning

Börja med att lägga upp rikligt med 
yoghurt på ett fat. Låt gärna yoghurten 

stå framme ett tag så att den inte är helt 
kylskåpskall. 
Hyvla zucchinin tunt med en 
potatisskalare eller mandolin. 
Skär av majsen från kolven. 
Stek zucchinin och majsen hastigt i olja i 
en stekpanna. Zucchinin ska bara bli mjuk, 
inte ta färg. Lägg ovanpå yoghurten.
Bryn smöret i en kastrull. Ställ åt sidan 
och ha i citronsaften. Ös över zucchinin 
och majsen.
Avsluta med att riva över parmesan, 
salta och peppra. Servera genast!

Carpaccio

Den här rätten passar att laga 
både på tonfisk och oxfilé.

0,5 kg oxfilé eller tonfisk
1 citron
god olivolja
frysta baguetter
ruccola
parmesan
flingsalt 
peppar

Lägg baguetterna i ugnen.
Skiva köttet tunt och lägg upp 
på ett fat.
Halvera citronen och grilla på 
grill eller i grillpanna.
Lägg ruccola på köttet, ringla 
över olivolja och toppa med 
riven parmesan.
Avsluta med att pressa över 
citronsaft.
Servera med baguetterna.
Salta och peppra.

Champagne
Vinerna görs framför allt på de 

blå druvorna pinot noir och pinot 
meunier men även den gröna 
druvan chardonnay. Metoden 

för att skapa Champagne kallas 
méthode champenoise, eller 

champagnemetoden. 
Först jäser vinet i tunnor, därefter en 
andra gång på flaska genom att man 
tillsätter jäst. Den andra jäsningen 
skapar bubblorna i vinet. För att 
ett mousserande vin ska få kallas 

champagne måste det vara gjort på 
druvor från denna region.

Moët & Chandon  
Impérial Champagne 

Brut

FESTLIGT!
 

Tips! Kontot ”Matbubbel” på Instagram

Vad är vad?

Råbiff

chips med havssalt
0,5 kg nötkött, exempelvis oxfilé, 
innanlår eller rostbiff
2 rödlökar
4 äggulor
pepparrot
kapris
rödbetor
2 dl crème fraîche
4 msk dijonsenap

Vispa upp äggulorna i en skål och häll 
upp på klämflaska om du har en. Blanda 
dijon och crème fraîche och häll även 
det i flaska.
Lägg upp havssaltchips på en bricka 
eller fat. Toppa med råbiff, hackade 
rödbetor, finhackad rödlök, kapris och 
lite färskriven pepparrot. 
Ringla över vispad äggula och 
dijionkräm. 
Garnera med gräslök. 
Salta och peppra.

Recept från matbubbel
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Uthyrning av:
• Maskiner för alla tillfällen
• Trädgårdsmaskiner
• Grävmaskiner och liftar
• Byggställningar
• Förvaringskontainrar
• Portabla byggnader & toaletter
• Och mycket mycket mer!

Uthyrning av:
• Maskiner för alla tillfällen
• Trädgårdsmaskiner
• Grävmaskiner och liftar
• Byggställningar
• Förvaringskontainrar
• Portabla byggnader & toaletter
• Och mycket mycket mer!

www.axrent.ax   I   info@axrent.ax

FIXA I TRÄDGÅRDEN
MINI LASTMASKIN

MINI DUMPER

GRÄVMASKINER

MARKVIBRATOR

LÖVBLÅS

GRÄSKLIPPARE

JORDFRÄS

VEDKLYV

JORDBORR

SÅMASKIN

GRÄSMATTSVÄLT

HÖGTRYCKSTVÄTT

BONINGS- & SKURMASKIN

ALTANSLIP

BYGGSTÄLLNINGAR

LIFTAR

ROTATIONSLASRAR

FÄRGSPRUTA

SPIKPISTOL

DYCKERTPISTOL

...OCH MYCKET MERA...

VI HYR 
UT DET 
MESTA!

VILD-
MARKSBAD,

BASTU 
m.m.

Se vårt nya 
CONTAINER- 
SHOWROOM 

på Teboils 
parkering!

Försäljning och montering av

FÖNSTER & DÖRRAR
 – över 900 fönster monterade!

Garageportar 
i hög kvalitet

t.ex. standard- eller  

industriport med motor

Aluminiumdörr 
och fönsterpartier 

från kvalitetsprofilen Aluprof 

(direkt från fabrik)

Elektriska 
vägbommar 
och grindar

PVC fönster 
och skjutdörrar
– generation till generation –

Underhållsfria fönster med bra 

värmeisolering. 

Trä/alu fönster

Tel. 0457 3135 157

Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!

Se vårt SHOWROOM
med monterade fönster och dörrar 

vid Karrbölevägen 6 (skyltat från vägen). 
Micke är på plats enl. ök på tel. 0457 3135 157.

Boka din 
BALKONG-/ 
TERRASS- 

INGLASNING 
nu till bra 
vårpris!

Norrbölevägen 1, Mariehamn • 21411
www.cainby.com • order@cainby.com
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Uppkopplad från stugan!

Din lokala teleoperatör på Åland 
www.alcom.ax

Mobil IPTV

Mobilt
bredband

Övervakning

Hos oss hittar du allt du behöver för din digitala uppkoppling  
från stugan. Bredband, TV och Övervakning.

Fast eller Mobilt bredband
Att ansluta ett fast bredband till stugan är absolut det bästa men inte alltid ett alternativ, då kan 
vi erbjuda dig ett snabbt mobilt bredband. Åländsk natur är vacker, vi har täta skogar, tusentals 

öar och skär, något som kan i vissa fall begränsa den mobila täckningen. I dessa fall kan du 
behöva en extern antenn för att få den bästa signalstyrkan till modemet. Välkommen in till oss, 

så hjälper vi dig med vilken utrustning som lämpar sig bäst hos just dig.

Mobil IPTV
Vanlig IPTV med box kräver en fast bredbandsuppkoppling men med Mobil IPTV kan du  

njuta av TV i din mobil eller läsplatta, det är en perfekt lösning till stugan. Du kan  
titta på TV i hängmattan, på fisketuren eller inne i stugan på din SmartTV. 

Övervakning
Våra Reolink-kameror är enkla att installera och fungerar även med solpanaler om du  

inte har tillgång till el. Inget WiFi behövs, enheten använder sig av 4G-mobilnät för uppkoppling.  
Allt du behöver göra är att ladda ned en app, sedan har du full kontroll över din egendom. 

Fast
bredband
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Mariehamn: 16880, 0400 804 190    Jomala: 040 729 4200
Ickullavägen 12, Jomala • Servicegatan 20, Mariehamn

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!

JS-Däck
ÄVEN BILSERVICE

                                       i Mariehamn 
tel. 0457 342 4264

DÄCK FRÅN KUMHO 
OCH ANDRA MÄRKEN

SOMMARDÄCKEN
hittar du hos oss!

                                           Må–fr 7–21, lö 9–21, sö 10–21.   Bygg: Må–fr 7–17, lö 9–14.  Tel. 43 250   www.mattssons.axMattssons_logo_red_black.eps

Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

NJUT AV STUGLIVET!

O
M

BU
D

O
M

BU
D

P N Y P o w e r b a n k
10 000mAh

1 8 9 0

P N Y P o w e r b a n k

Ku d d e
38x38 cm

5 9 9

B o r d d u k
140x240 cm

2 5 9 5

Noble House
g a r d i n e r  2- p a c k

130x240 cm

2 9 9 0

D r i c k s g l a s , 6 - p a c k  24 cl 3 9 9

Ky l vä s ka  25 liter 1 4 9 0S n a p s g l a s , 6 - p a c k  5,7 cl 74 9

G a r d i n st ä n g e r 1 9  m m

120-210 cm . 1 4 9 0

160–300 cm . 1 6 9 0
Finns i fl era olika
modeller.

.

Hur ser ditt tak och  
din fasad ut?
Har du mossa och alger på ditt tak eller 
bara smutsigt och ser föråldrat ut? 
Ser din fasad smutsig och föråldrad ut? 
Kanske har färgen börjat flagna?

Förläng livslängden på ditt tak med målning.

Gratis besiktning och offert.
av professionella målare.

Alla jobb med garanti!
De senaste 5 åren har vi målat 
över 12 000 kvm tak. Vi använder 
oss av professionella maskiner  
för bästa effektivitet och kvalitet. 
500 bars högtryckstvätt för 
bästa resultat vid tvättning, 
även plastisol tak. Skylift 18 m.

 

Målarkompaniet
Ring för offert och konsultation:  

0457 313 5157

Tak- och fasadmålning
även tegeltak
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omsen.ax I 018 27 600 I Köpmansgatan 6

Äntligen börjar det bli dags att 
öppna upp sommarstugan för 
säsongen!
Kontrollera att rören klarat vintern och att ingen 

fyrbent gäst flyttat in. I både boningshuset och 

fritidshuset ingår kostnadsfri sanering av skade

djur. Får du problem med exempelvis möss eller 

getingar tar du lätt kontakt med Anticimex.

Har du planer på att bygga ut stugan eller har 

du redan byggt till? Kom ihåg att uppdatera oss 

om varje tillbyggnad så att försäkringen även 

täcker dem.

Vår i luften!

Det här ingår i Hemömsförsäkringen

Byggnader

Fast inredning

Altaner och trappor

Solpaneler, vindkraftverk osv

Ansvar- och rättsskydd

Anticimex skadedjurssanering

Lösegendom

Småbåtar

För villkor och eventuella maxbelopp – se hemsidan.

APRIL

fredag 22

SPORT

Havsöringsträff Åland
24 h lagtävling. Se Havsöringsträff Åland 
på Facebook.

GUIDNING / RUNDTUR / KONST
Lunchguidning: Det är aldrig för sent, 
digital konst av Jakob Olsen Lunchguid-
ning med både Jakob Olsen och Kalle 
Wetterström i Galleri NIPÅ. Kl. 12.30-
13.30.

KULTUR / MAT

Ukraina AID i Smakbyn
En härlig ukrainsk meny där 10% av 
priset för maten går till Emmaus arbete 
för Ukraina. Se Smakbyn.ax.

BARN / UNGA / DANS

Dansshow med Dunderdans i Alandica
Kom och dela dansglädjen med alla 
dansande artister. Kl. 18.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Richard Dahl-
lund på Park Kl. 21.

lördag 23
SPORT

Havsöringsträff Åland
24 h lagtävling. Se Havsöringsträff Åland 
på Facebook.

BARN / UNGA / DANS

Dansshow med Dunderdans i Alandica
Kom och dela dansglädjen med alla 
dansande artister. Kl. 12.

DANS / MAT

Ukraina AID: Dansmusik och välgörenhet 

i Smakbyn En härlig ukrainsk meny där 
10% av priset för maten går till Emmaus 
arbete för Ukraina. Sen dans till livemu-
sik av Tony Wikström. Se Smakbyn.ax

FÖRELÄSNING
Kulturhistoriska museum: Torparliv i 
Finström på 1800-talet Föredrag med 
professor Erland Eklund. Boka plats på 
tel 25426 eller på info@museum.ax. Kl. 
14.

BARN / UNGA / DANS

Dansshow med Dunderdans i Alandica
Kom och dela dansglädjen med alla 
dansande artister. Kl. 18.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Richard Dahl-
lund på Park  Kl. 21.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb
Kl. 23.

söndag 24
GUIDNING / RUNDTUR

Temaguidning: Fanny Sundström i Kul-
turhistoriska När det självstyrda Ålands 
första landsting samlades för snart 100 
år sedan, så satt där en kvinna bland 
alla män. Vem var denna Fanny Sund-
ström? Museiguiden Hanna Leppälä 
berättar. Kl. 14.

KONST / ÖVRIGT

Mariehamns Rotaryklubbs konstauktion 
till förmån för Ukraina I Hotell Arkipelag 
kl. 18-20. Se mariehamnsrotary.com/
konstauktion.

fredag 29
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Yohan & Emil 
på Park  Kl. 21.

lördag 30
BARN / UNGA / MAT

Valborgsmässoafton i Smakbyn
Brasa vid Smakbyn som bjuder på 
hemlagade munkar och mjöd. Kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK

Hårdrockscovers med Fury på Park
 Bandet spelar från 22.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Kulas i Arken Nattklubb
Kl. 23.

MAJ

söndag 1
BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS

Lions 1:a maj loppmarknad på torget.
Traditionell familjefest med loppmarknad 
och aktiviteter. Kl. 11-15.

måndag 2
MAT / ÖVRIGT

Golfrestaurangen öppnar!
Öppet sju dagar i veckan kl. 8-21 (köket 
från 11) ända till oktober vid Ålands 
golfklubb.

tisdag 3
MAT / ÖVRIGT

Golfrestaurangen öppnar!
Öppet sju dagar i veckan kl. 8-21 (köket 
från 11) ända till oktober vid Ålands 
golfklubb.

MUSIK
Konsert: Tillsammans är ett sätt att finnas 
till med Lill Lindfors I Alandica kl. 19.

onsdag 4
MAT / ÖVRIGT

Golfrestaurangen öppnar!
Öppet sju dagar i veckan kl. 8-21 (köket 
från 11) ända till oktober vid Ålands 
golfklubb.

KONST

Vernissage för Medis Vårsalong 2022
En utställning med alster från konst- och 
hantverkskurserna i stadsbibliotekets 
kulturkällare kl. 19-21.
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… Hanna Wiik-Rosenqvist är 
verksamhetsledare för konsthant-
verksutställningen ”Det åländska 
egensinnet”. Utställningen pågår 
den 30 mars–30 april i Galleriet på 
Torggatan 15. Utställningen är en 
mindre version av eventet som ti-
digare visats i Helsingfors. Verken 
kommer ställas ut av 21 konst-
hantverksmedlemmar som ska 
visa upp det bästa av Åland, säger 
verksamhetsledaren.

Kan du berätta mer om eventet?
– Vi vill visa på en bredd på olika typer av hant-
verk i utställningen, med allt från smide, kera-
mik och olika sorters textilier. Lördagen den 11 
juni kommer vi också anordna en hantverks-
dag där man får testa på att skapa något själv. 
Exempelvis kan man göra ett eget bälte, ett 
armband eller tälja en stekspade.
Vad ser du fram emot med våren?
– Jag som inte är uppvuxen på Åland gläds 
mycket åt när man får se de första blåsipporna. 
Och trots att jag bott här i över tjugo år blir jag 
lika imponerad varje år jag får se ett hav med 
vitsippor, det tycker jag är så vackert.

Jessica Gullsjö

torsdag 5
MAT / ÖVRIGT

Golfrestaurangen öppnar!
Öppet sju dagar i veckan kl. 8-21 
(köket från 11) ända till oktober vid 
Ålands golfklubb.

fredag 6
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Kärlekshelg i Smakbyn
Hylla alla mammor, kvinnor och 
andra som delar med sin kärlek med 
god mat och tårtbuffé. Se Smakbyn.
ax

MAT / ÖVRIGT

Golfrestaurangen öppnar!
Öppet sju dagar i veckan kl. 8-21 
(köket från 11) ända till oktober vid 
Ålands golfklubb.

KONST
Vernissage: Paradis av Danelle Berg-
ström i Galleri Skarpans  
Kl. 17.30-19.30.

KROG / NÖJE / MUSIK
Åländsk blues med Kuttens bluesband 
på Park Bandet spelar från 22.

lördag 7
BARN / UNGA / SPORT

Sjöjungfruloppet 2022 för alla på 
Åland Se Motion.ax

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Kärlekshelg i Smakbyn
Hylla alla mammor, kvinnor och 
andra som delar med sin kärlek med 
god mat och tårtbuffé. Se Smakbyn.
ax

MAT / ÖVRIGT

Golfrestaurangen öppnar!
Öppet sju dagar i veckan kl. 8-21 
(köket från 11) ända till oktober vid 
Ålands golfklubb.

BARN / UNGA / MARKNAD / LOPPIS
Återbruksfesten - returkarneval hos 
Emmaus i Norrböle Returfest med 
tävlingar, tantkraftscafé, försäljning, 
underhållning. Kl. 10-15.

MARKNAD / LOPPIS

Återbruksdag på Önningebymuseet 
kl. 11-15.

KROG / NÖJE / MUSIK

Irländsk 70-talsrock med åländska 
Blacksmith på Park Bandet spelar 
från 22.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Timmy i Arken Nattklubb
Kl. 23.

söndag 8

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Kärlekshelg i Smakbyn
Hylla alla mammor, kvinnor och 
andra som delar med sin kärlek med 
god mat och tårtbuffé. Se Smakbyn.
ax

MAT

Morsdagsbrunch i Käringsund
Kl. 10.30-13.30.

MUSIK

Åland i ord och ton
Stella Vokalensemble och Gölby 
Fiddlers ger, med anledning av 
Åland 100 år, en gemensam 
konsert med sånger och låtar ur den 
åländska musikskatten i Alandica 
kl. 19.

MUSIK

Konsert: Åland i ord och ton
Stella Vokalensemble och Gölby 
Fiddlers ger, med anledning av 
Åland 100 år, en gemensam 
konsert med sånger och låtar ur den 
åländska musikskatten i Alandicas 
foajé. Kl. 16.

måndag 9
TEATER
Teater: Fanny Sundström och de 45 
första En intressant berättelse och 
en rolig föreställning i Alandicas 
auditorium om en av Ålands största 
märkeskvinnor – och om de 45 
första kvinnorna i Ålands Lagting. 
Kl. 19.

tisdag 10
TEATER

Teater: Fanny Sundström och de 45 

första En intressant berättelse och 
en rolig föreställning i Alandicas 

auditorium om en av Ålands största 
märkeskvinnor – och om de 45 
första kvinnorna i Ålands Lagting. 
Kl. 19.

onsdag 11
SPORT

Välgörenhetslopp: Mercy Ships Race
Spring eller gå 5 eller 10 km runt 
Mariehamn. Uppvärmning kl. 
16.45 vid Alandica. Mer info och 
registrering på www.sjofart.ax

torsdag 12
ÖVRIGT
Sjöfartens dag - Åland Maritime Day 
2022 Seminarier, utställning och nät-
verkande. Mer info och registrering 
på www.sjofart.ax

fredag 13
KULTUR / MAT

Spansk helg i Smakbyn - Let’s go 
to Spain Borden fylls med tapas 
med allt det härliga Spanien har ett 
erbjuda. Se Smakbyn.ax

MUSIK
Show: Man in Black - en tolkning av 
Johnny Cash & June Carter  på Alan-
dica med Peter Jezewski och Karin 
Risbergs tolkning av Johnny Cash & 
June Carter kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK

Trubadurunderhållning med Malin 

Artz på Park  Kl. 21.

lördag 14
KULTUR / MAT
Spansk helg i Smakbyn - Let’s go 
to Spain Borden fylls med tapas 
med allt det härliga Spanien har ett 
erbjuda. Se Smakbyn.ax

BARN / UNGA / MUSIK
Vokalisten 2022 Ålands Ungdoms-
förbunds sångtävling med klasser 
för 7-12 år, 13-18 år och Duetter. 
Kl. 19-21.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Malin 
Artz på Park  Kl. 21.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Jimi i Arken Nattklubb
Kl. 23.

onsdag 18
KONST / KULTUR

Internationella museidagen 
Den 18 maj firas den internationella 
museidagen med fri entré till många 
museer på Åland.

GUIDNING / RUNDTUR

Guidad blomstervandring på Nåtö 
naturreservat Samling kl 18 vid 
parkeringsplatsen.

torsdag 19
GUIDNING / RUNDTUR
Guidad blomstervandring på Nåtö 
naturreservat Samling kl 18 vid 
parkeringsplatsen.

fredag 20
BARN / UNGA / MAT

Björklunds Burgarbar i Smakbyn
Burgare i alla de former. Se 
Smakbyn.ax

TEATER
Konsert: Peter Hägerstrand & Badhu-
sepoken 100 år av åländsk dikthisto-
ria speglas med nyskriven musik av 
Peter Hägerstrand och Badhusepo-
ken. Kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Johnny 
Sörman på Park  Kl. 21.

lördag 21
BARN / UNGA / SPORT

Ålands största träningsdag
Träna tillsammans i en mängd olika 
motionsformer och idrotter. Ni kan 
gå på tre pass under dagen och 
väljer själva vilka aktiviteterna ni vill 
gå på. Alla ålänningar är inbjudna. 
Gratis.

BARN / UNGA / MAT

Björklunds Burgarbar i Smakbyn
Burgare i alla de former. Se 
Smakbyn.ax

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Johnny 
Sörman på Park Kl. 21.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Simolin i Arken Nattklubb
Kl. 23.

söndag 22
UTFÄRD / UTFLYKT
Vandring med skräpplockning i 
Eckerö Längs nya vandringsle-
den Lassas-Långnäs. Startplats: 
parkeringen vid Eckerö kyrka. Städa 
Åland delar ut handskar och påsar 
och bjuder på fika. Kl. 14.

onsdag 25
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Yohan & 
Emil på Park  Kl. 21.

fredag 27
KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peppe 
Ekberg på Park  Kl. 21.

Hanna Wiik-Rosenqvist har tuftat en hel bit skärgårds-
natur.
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lördag 28
KULTUR

Sund 700 år & Sunds bibliotek 100 år
En fest för stora som små där fokus 
ligger på Sunds historia och kultur. 
Firas med kulturprogram på Sunds 
bibliotek och Klippan. 

MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Åland Grönskar – vårfestival 2022
Gårdar, trädgårdar och 
restauranger bjuder in till fest 
i den närproducerade matens 
och landsbygdens tecken. Se 
Alandgronskar.ax

MARKNAD / LOPPIS
Plåpp-åpp på Önningebymuseet under 
Åland Grönskar kl. 11-15.

MUSIK
Havsandar - en musikalisk Östersjö-
saga Nyskriven musikal med Ålands 
projektkör, solister, orkester och 
dansare. Med mytologins hjälp får vi 
en glimt av den verklighet Öster-
sjön i dag befinner sig i. Kl. 15 och 
19.30.

MUSIK

Havsandar - en musikalisk Östersjö-
saga Nyskriven musikal med Ålands 
projektkör, solister, orkester och 
dansare. Med mytologins hjälp får vi 
en glimt av den verklighet Öster-
sjön i dag befinner sig i. Kl. 15 och 
19.30.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peppe 
Ekberg på Park  Kl. 21.

DANS / KROG / NÖJE

Dj Timmy i Arken Nattklubb
Kl. 23.

söndag 29
MAT / UTFÄRD / UTFLYKT

Åland Grönskar – vårfestival 2022
Gårdar, trädgårdar och 
restauranger bjuder in till fest 
i den närproducerade matens 
och landsbygdens tecken. Se 
Alandgronskar.ax

JUNI

onsdag 1
SPORT

Trollingträff Åland 2022
Tävlingscentrum vid Käringsund 
Resort & Conference. Se 
Trollingtraff.ax för mer info.

torsdag 2
SPORT

Trollingträff Åland 2022
Tävlingscentrum vid Käringsund 
Resort & Conference. Se 
Trollingtraff.ax för mer info.

fredag 3
SPORT

Trollingträff Åland 2022
Tävlingscentrum vid Käringsund 
Resort & Conference. Se 
Trollingtraff.ax för mer info.

KULTUR / MAT

Grön helg i Smakbyn
Goda smaker baserade på vad 
naturen ger. Se Smakbyn.ax

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peter 
Nordlund på Park  Kl. 21.

lördag 4
SPORT

Trollingträff Åland 2022
Tävlingscentrum vid Käringsund 
Resort & Conference. Se 
Trollingtraff.ax för mer info.

KULTUR / MAT

Grön helg i Smakbyn
Goda smaker baserade på vad 
naturen ger. Se Smakbyn.ax

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Peter 
Nordlund på Park   Kl. 21.

torsdag 9
KULTUR / MUSIK

Firandet av Ålands självstyrelse: 

100-årskalaset Åland fyller 100 och 
det ska vi förstås fira både egensin-
nigt och ordentligt i dagarna fyra, 
9-12 juni. Se Aland100.ax

fredag 10
TEATER

DJÄVULSDANSEN i Skarpans, opera i 

en akt På en bal hos överste Grunt 
i Skarpans år 1842 blir den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius uppbjuden 
av en stilig rysk officer. Parets dans 
utvecklar sig till en dramatisk och 
erotisk uppvisning som förfärar alla. 
Och orkestern – den förmår inte 
sluta spela. 

KULTUR / MUSIK
Firandet av Ålands självstyrelse: 
100-årskalaset Åland fyller 100 och 
det ska vi förstås fira både egensin-
nigt och ordentligt i dagarna fyra, 
9-12 juni. Se Aland100.ax

DANS / MUSIK

Opera: Djävulsdansen i Skarpans 
Nyskrivet verk om den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie 
Asplund) och hennes dans med 
en stilig rysk officer på en bal där 
orkestern inte förmår sluta spela. På 
Alandica kl. 14.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Malin 
Artz på Park  Kl. 21.

lördag 11
TEATER
DJÄVULSDANSEN i Skarpans, opera i 
en akt På en bal hos överste Grunt 
i Skarpans år 1842 blir den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius uppbjuden 
av en stilig rysk officer. Parets dans 
utvecklar sig till en dramatisk och 
erotisk uppvisning som förfärar alla. 
Och orkestern – den förmår inte 
sluta spela. 

BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022 
Fotbollsturnering för juniorer födda 
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

KULTUR / MUSIK
Firandet av Ålands självstyrelse: 
100-årskalaset Åland fyller 100 och 
det ska vi förstås fira både egensin-
nigt och ordentligt i dagarna fyra, 
9-12 juni. Se Aland100.ax

DANS / MUSIK

Opera: Djävulsdansen i Skarpans 
Nyskrivet verk om den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie 
Asplund) och hennes dans med 
en stilig rysk officer på en bal där 
orkestern inte förmår sluta spela. På 
Alandica kl. 19.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Malin 
Artz på Park  Kl. 21.

söndag 12
TEATER
DJÄVULSDANSEN i Skarpans, opera i 
en akt På en bal hos överste Grunt 
i Skarpans år 1842 blir den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius uppbjuden 
av en stilig rysk officer. Parets dans 
utvecklar sig till en dramatisk och 
erotisk uppvisning som förfärar alla. 
Och orkestern – den förmår inte 
sluta spela. 

BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022 
Fotbollsturnering för juniorer födda 
2010 och 2011. Se Alandiacup.com.

KULTUR / MUSIK
Firandet av Ålands självstyrelse: 
100-årskalaset Åland fyller 100 och 
det ska vi förstås fira både egensin-
nigt och ordentligt i dagarna fyra, 
9-12 juni. Se Aland100.ax

DANS / MUSIK

Opera: Djävulsdansen i Skarpans 
Nyskrivet verk om den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie 
Asplund) och hennes dans med 
en stilig rysk officer på en bal där 
orkestern inte förmår sluta spela. På 
Alandica kl. 19.

måndag 13
BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022 
Fotbollsturnering för juniorer födda 
2010 och 2011. Se Alandiacup.com.

tisdag 14
BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022 
Fotbollsturnering för juniorer födda 
2010 och 2011. Se Alandiacup.com.

onsdag 15
TEATER

DJÄVULSDANSEN i Skarpans, opera i 
en akt På en bal hos överste Grunt 
i Skarpans år 1842 blir den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius uppbjuden 
av en stilig rysk officer. Parets dans 
utvecklar sig till en dramatisk och 
erotisk uppvisning som förfärar alla. 
Och orkestern – den förmår inte 
sluta spela. 

BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022 
Fotbollsturnering för juniorer födda 
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

DANS / MUSIK

Opera: Djävulsdansen i Skarpans 
Nyskrivet verk om den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius (Sophie 
Asplund) och hennes dans med 
en stilig rysk officer på en bal där 
orkestern inte förmår sluta spela. På 
Alandica kl. 19.

torsdag 16

TEATER

DJÄVULSDANSEN i Skarpans, opera i 
en akt På en bal hos överste Grunt 
i Skarpans år 1842 blir den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius uppbjuden 
av en stilig rysk officer. Parets dans 
utvecklar sig till en dramatisk och 
erotisk uppvisning som förfärar alla. 
Och orkestern – den förmår inte 
sluta spela. 

BARN / UNGA / SPORT

Alandia Cup 2022 
Fotbollsturnering för juniorer födda 
2010 och 2011. Se Alandiacup.
com.

fredag 17
TEATER

DJÄVULSDANSEN i Skarpans, opera i 
en akt På en bal hos överste Grunt 
i Skarpans år 1842 blir den vackra 
prästfrun Agatha Sipelius uppbjuden 
av en stilig rysk officer. Parets dans 
utvecklar sig till en dramatisk och 
erotisk uppvisning som förfärar alla. 
Och orkestern – den förmår inte 
sluta spela. 

GUIDNING / RUNDTUR

Rundvandring i Ålands lagting
Kl. 10-cirka 11.30.

KROG / NÖJE / MUSIK
Trubadurunderhållning med Jonas 
Ericsson på Park Kl. 21.

Gårdar, trädgårdar och restauranger bjuder in till fest i den närproducerade matens och landsbygdens tecken under 
Åland Grönskar 2022. Se Alandgronskar.ax för mer information.
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NYHET!
Sopning av parkeringar 

och bilgarage med 
sug- och sopmaskin 

FASTIGHETS-

SERVICE

Våra övriga tjänster:
• Fastighetsservice

• Häckklippning
• Lövupptagning

• Städning
• Gräsklippning

• Översyn och service av 
sommarstugor

• Övrigt underhåll & service m.m.
Ta kontakt med Kompaniet för offert och mera

information, telefon 0400 721 135,
e-post: kompaniet.ab@hotmail.com

Kom ihåg att även privatpersoner kan dra av dessa 
kostnader i deklarationen (hushållsavdraget).

ERIKSSON’S FASTIGHETSSERVICE

Tid för stugliv!

Py� el för regniga dagar:

Trädgård
och hus!

Läsning för hängma� an!

Mån–fre 10–20, lör 10–17, sön 11–16

Lisco bok och papper
Skarpansv. 25, tel. 17 177  
Mån–fre 9–18, lör 10–15

Stug-/gästböcker
19,90

9,90

27,90

33,90

31,9033,90

17,90

24,90

Tid för stugliv!

Stug-/gästböcker

54,90

4,99

3,90

Det räcker att du har 
en oro eller ett knepigt
dilemma, som du inte
kan eller vill diskutera
om med de närmaste.

Kristelefon
09 2525 0112

Må&On 16.00 - 20.00
ti,to&fr 09.00 - 13.00

mieli.fi/kristelefon

Behöver du hjälp att sortera? 
Läs sorteringsguiden på mise.ax. 
Tack för att du sorterar!

Tack för maten!

Plast ska inte hamna i, runtom eller ersätta 
matavfallspåsen i papper. Idag finns ännu 
problem med plast i matavfallet. För insamling 
av matavfall i Mises system ska papperspåsar 
anpassad för matavfall användas.
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Södersundavägen 58 • tel. 23 280
VARDAGAR: 08.00–16.00

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

Vi håller din bil rullande!

Välkommen till 
Ålands mest 
kompletta bilverkstad!

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

Reparation av stenskott

Däckservice

Södersundavägen 58 • tel. 23 280
VARDAGAR: 08.00–16.00

Välkommen till 
Ålands mest 
kompletta bilverkstad!

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

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

Kontakta oss för mer info:
Viktor Lönnblad – viktor.lonnblad@byggvaruhuset.ax, tel. 018-28 119

Nick Sindén – nick.sinden@byggvaruhuset.ax, tel. 018-28 114
Daniel Skogström – daniel.skogstrom@byggvaruhuset.ax, tel. 018-28 295

Vårspecial 
på Baseco-
byggnader 
i lager!
Priset gäller så 
långt lagret 
räcker. MEGABASTU, 

SVARTTJÄRN 25 m2

14.500€

DUBBELFÖRRÅD 
DJUPFORS 10 m2

4.700€

STUGA/BASTU
BRÄSKA 10 m2

5.600€

FUNKISBASTU
GELLAS 15 m2

9.000€

Hur surfar du bäst på stugan?

Vi ställer allt högre krav på vår uppkoppling och många vill idag  
kunna jobba från stugan samtidigt som barnen spelar. För att detta 

ska fungera behöver du ha ett modem med hög prestanda men  
det är också viktigt att se hur naturen ser ut i din omgivning, har du 
till exempel många träd som gör att ditt modem befinner sig i radio-

skugga kan du behöva en antenn som placeras på en hög plats.

Din lokala teleoperatör på Åland 
www.alcom.ax

Vi rekommenderar

Modem Zyxel LTE5388-M804 ....................... 199€ 
Högprestrerande 3G/4G-modem med WiFi.

Antenn 360 utomhus ........................................ 65€ 
Få in mobiltäckning från alla riktningar, 5m kablage ingår.

Modem Zyxel

nu 199€
Ordinarie pris

249€

Kampanjen gäller så långt lagret räcker.
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BÅT  •  BIL • TRAKTOR • HYDRAULIK • TRÄDGÅRD • VERKTYG • ARBETSKLÄDER

 Lövdalsvägen 6  •  tel. 31 210  •  www.dax.ax    VARDAGAR KL. 8–18  •  LÖRDAGAR KL. 9–14

Anod-set
Yamaha  .......................från 33,- 
Mercury  .......................från 47,-
Suzuki  .........................från 52,-
Honda  ..........................från 55,-
Mercruiser  ...................från 45,- 
Volvo Penta  ................från 34,-

Vi lagerför även enskilda anoder, 
både universal och märkesspecifi ka. 

Växelhusolja 
Liqui Moly  

Mobilube HD 80W-90
4 liter

2100

Evinrude XD 

7000

690

Service- och underhåll för 
en bekymmersfri båtsäsong!

Mobil Delvac 
MX 15W-40

2200
4 liter

8000
20 liter



De senaste uppdateringarna 
hittar du på 
aland.com

SevärtSevärt38 

.com ALLT OM ÅLAND
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Almas hantverk och galleri
Sottunga: Almagruppen ställer ut hantverk, 
konst och målningar. Öppet enl ök.

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

Eckerö post & tullhus
Sandmovägen 111, Eckerö.

Dagligen 10-18.

5 maj-18 september – METALL - 
konsthantverk och design i ädla och oädla 
metaller.

Esplanaden i Mariehamn
9 juni 2021-9 juni 2022 – Fotoklubben 
Obscuras utställning Åland 100 i Mariehamn. 
Utomhusutställning med fotoklubbens 
verk i stadens Esplanad mellan Ålands 
Sjöfartsmuseum och Sankt Görans kyrka.

Finströms bibliotek
Ammi Krogius: ”Var håller alla hus?”.  
Visas under april.

Folkhälsans Allaktivitetshus
Ann-Mari Stenvall visar akvareller med bland 
annat Mariehamnsmotiv. Utställningen kan ses 
till den 24.4.

Föglö bibliotek
Degerby, Föglö.

Måndag kl. 10-13 och 16.30-20

Onsdag kl. 16.30-20

Torsdag kl. 16.30-21.

3 mars-25 april – ”Nordisk natur” fotografier av 
Christer Svedmark

Galleriet
Torggatan 15, Mariehamn.

Öppet som Viktor Crafts & Design.

30 mars-30 april – Det åländska egensinnet 
– konsthantverksutställning, Ålands Slöjd & 
Konsthantverk firar 100 år.

4-28 maj – Teckningar och målningar av Petri 
Allinen.

Galleri Juha P.
Styrmansgatan 1, Mariehamn.

Måndag–fredag 10–17.

Lördag 10–14.

Juha Pykäläinen är på plats i galleriet lördagar 
12–14.

19 februari-30 april – JUHAS BLÅLAND med 
målningar av Juha Pykäläinen

Galleri NIPÅ
Storagatan 9, Mariehamn.

Torsdagar 17-20, lördagar 12-15

21 april-18 juni – Det är aldrig för sent, digital 
konst av Jakob Olsen.

Galleri skarpans
Kvarnbo-Kyrkvägen 48, Saltvik.

Fredag-lördag kl. 12-18. 

Privata visningar enl ök.

Övriga tider enligt överenskommelse.

Mars-30 april – De gömda skisserna, 
återfunna verk av Robert Hancock.

7 maj-30 juli – Paradis, målningar av Danelle 
Bergstrom.

Geta bibliotek
Getavägen 2115, Geta.

Tisdagar 16-20

Torsdagar 13-17.

Mars-9 juni – Amerikahus

Havsvidden
Utställning på Art TO GO. Natalia Mikkola visar 
en rörlig utställning där sålda verk tas ned och 
nya hängs upp. Öppet alla dagar.

Jomala bibliotek
Öppet: måndag-torsdag kl 8-20, fredag kl 
8-15.

”Abstrakta målningar med inspiration från 
naturen” av Britta Gustafsson. Visas till den 
31.3. 

Kulturkällaren
Strandgatan 29, Mariehamn.

I Stadsbiblioteket, ingång från Styrmansgatan.

Måndag-torsdag 9-20

Fredag 9-18

Lördag 10-15

4-14.5 – Medis vårsalong 2022

Kökar Museum
Öppet enl ök, tel 04575244077. Kommunens 
Naturrum och fågelplats på museiområdet är 
öppna året om.

Köpmanna- 
museet invid  
Marthastugan
invid Tullarns äng

Under perioden sep-maj visningar endast enl 
ök per tel. 0400 529461.

Lasses fartygsmuseum
Museet visar den åländska sjöfarten 
från maskindrivna lastfartyg till färjor. 
En specialutställning om telegrafistens 
radiostation och maskinrumsmiljöer är ny för i 
år. För bokning av visning, ring 0457 3828459 
eller 018-47626.

Mariehamns- 
museet med  
miniatyrstaden
Öppet lördagar 14-16.

Medis
Elevernas vårsalong finns på adressen www.
medisvarsalong.ax.

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

Telemuseet på Vårdö
Vargata: Teleinformation på svenska, finska 
och engelska. Öppet alla dagar och kvällar, 
dygnet runt.

Vårdö bibliotek
”That’s it!” - en retrospektiv utställning 
av Vårdöbo Carita Sundström Olofssons 
keramik och akvareller. I lilla vitrinskåpet visas 
Runar Salminens vettar, som ägs av Wårdö 
Kulturstiftelse, och Salminens träfåglar i olika 
stadier, från grova träfåglar till färdigmålade 
karaktärer. Båda utställningar pågår till 19.4.

Ålands folkhögskola
Art Park, utställning av studerande visas på 
gårdsplanen.

Ålands konstmuseum
Storagatan 1, Mariehamn.

Måndag stängt

Tisdag-söndag 11-17

Torsdag 11-20

13 maj-4 september – IN YOUR FACE - 
Anette Gustafsson, Nayab Ikram, Ursula 
Sepponen, Erica Signell, Anna Sundblom-
Westerlund och Ella Tillema.

17 september- 30 oktober – Eden, 
fotoutställning av Karl Henrik Edlund.

Ålands landskapsarkiv
Miniutställningar om gästböcker, äldre 
trycksaker, ovanliga namn. Öppet mån-tors kl 
12-16, fre 12-15.

Ålands kultur- 
historiska museum
Storagatan 1, Mariehamn.

Måndag stängt

Tisdag-söndag 11-17

Torsdag 11-19

Basutställning med Ålands kulturhistoria 
från säljägare till dagens globala och 
mångkulturella samhälle.

7 maj-11 september – Minnen och nostalgi, 
föremål och fotografier från de senaste hundra 
åren.

Ålands Sjöfartsmuseum och 
Pommern
Hamngatan 2, Mariehamn.

September-maj dagligen 11-16.

2022-2024 – Utställningen Havsmonster.

Året om:

I basutställningen finns spännande berättelser 
och fantastiska saker. Även interaktiva 
stationer. 

För barn: Ruby och havet.

Ålands Lantbrukscentrum 
Jomala by: I Lundbergs rum visas konst av 
Rainer Jansson, akvareller och skulpturer. 
Öppet onsdagar 12-14. För bokning av 
visning ring 31202 eller 040827 8368.

Ålands telehistoriska museum
Askuddsvägen 28 B i Mariehamn. 
Teleföremål från 1890-2022. Öppet enligt 
överenskommelse per tel. 0457 5301239.

Önningebymuseet
Jonesasgatan 3, Önningeby

Maj: Lördagar 11-15

9 juni-31 augusti tisdag-lördag 11-16.

Septemer: tisdag och torsdag 18-20, lördag-
söndag 11-15.

9 juni-31 augusti – Sommarsalongen FRIHET

Juni-september – Helmi Sjöstrands verk.

September – Ålands konstförenings 
årsutställning.

Utställningen METALL 
kan ses på Eckerö post 
& tullhus från 5 maj-18 
september.
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Kom igång med vårens projekt!

Glasklart till sommaren!

Höj- och sänkbara glasräcken Glasräcken
Zabra Up innehåller 2 st gasfjädrar som 
långsamt lyfter den övre glasdelen vid 
aktivering. När glasdelen är fullt 
upphissad har ni ett effektivt vindskydd.
Glaset som används är ett säkerhetsglas 
på 5 mm, standard är klarglas men 
man kan även få som frostat glas 
för insynsskydd.

Q-railings produkter finns i en mängd olika utföranden och dimensioner. 
Ett populärt system, särskilt om du vill ha ett trapp- eller terassräcke som i det 
närmaste är osynligt. Deras räcken passar lika bra både utomhus som inomhus.
Lumon har ett brett sortiment för allt från balkongglas till glasterasser, 
avgränsare och lösningar för olika balkong- och terassfasader. Lumon erbjuder 
också glas i många olika färger och mönster.
Vi erbjuder måttagning, tillverkning och montage av trappor och räcken. 
Dessutom kan vi tillverka skräddarsydda räcken enligt din egen ritning. 
Fråga oss, vi ger dig gärna tips och råd!

BEGÄR OFFERT!

Vi tar alltid hand om service, reparationer och garantiåtaganden av det som vi säljer och monterar.

Psst!
Vi har äv

en 

tillbehör
en!

Borrskruvdragare 
DCD791P2
• Kolborstfri, 70 Nm
• 2 st 5 Ah batterier + laddare,  
 i väska

(450,-) 329,- 

ett säkerhetsglas 

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

SERVICE FÖR DIG

Handsåg
HBX-22-9

22,90 

K5 Compact Antitwist 
Flex Home
• 145 Bar, 500 l/h
• 8 m slang
• Pumphus av aluminium

319,-

K5 Compact Antitwist 

Kap-/gersåg paket
• DWS777 216 mm kap-/gersåg
• DE7023 sågbänk 1,7-3,83 m
• DT1962 sågklingor 3-pack

(730,-) 599,- 

Vattenpump BP3 
Home & Garden
• Sughöjd ner till 8 m
• Tryckhöjd max. 40 m

219,- 



S-market Jomala
Lövuddsvägen 1, Mariehamn

S-market Godby
Godbyvägen 1424, Godby

Varuboden City
Torggatan 6, Mariehamn

Ladda ner S-mobil 
(www.s-mobil.fi) 
och anslut dig 
som ägarkund. 

Du kan också läsa mer 
om att vara ägarkund 
och ansluta dig på 
varuboden.ax.

Ladda ner S-mobil 

BLI 
ÄGARKUND I
S-MOBIL ELLER 
PÅ WEBBEN

Enheternas öppettider 
hittar du på varuboden.ax

Välkommen på
förmånliga uppköp
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