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Stugan viktigare än någonsin
Så här års börjar folk längta ut till sina stugor. Båtar ska

”Vi pausar den märkliga
vardagen för en stund och
åker till ett ställe där allt är
precis som det alltid har varit.
Kanske har det flutit i land någon träbit, kanske har ett träd
blåst omkull i vinterns stormar, kanske har en fågelfamilj flyttat in holken.”

sjösättas – om det inte redan har gjorts, folk brukar vara
väldigt ivriga med just den saken. Så fort det är isfritt i
vikarna ska båtarna i sjön. Allt annat vore otänkbart i
vårt örike.
Motorcyklar hittar fram ur sina vinterförvaringar och
altanerna pyntas med utemöbler. Svarta vinterjackor
byts mot ljusa vårjackor, och solglasögonen har en given
plats i handväskan eller jackfickan.
Sociala medier översvämmas med bilder på grillmåltider och picknickar i solen, och vägarna kantas
av cyklister.
De som har stugor inleder säsongen så
fort det bara är möjligt. Ivern och längtan är
förstås stor varje år, men just i år blir en dag
eller helg på stugan en välbehövlig minisemester.
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– En perfekt dag på stugan består
av att hela familjen är där, helst
ska det springa runt lite kusiner
också och någon familjebekant
som lägger till vid bryggan. Dagen
ska blanda lite talkoanda med
knytkalas och någon, ofta jag, som
retirerat från att släpa ris för att
läsa en bra bok eller ta ett dopp.
Grillen är tänd och kylväskan
är full med potatisssallad
– då är det perfekt!

LAYOUT

Staffan Lund

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA

För de som sitter i karantän blir det ett sätt

det flutit i land någon träbit, kanske har ett
träd blåst omkull i vinterns stormar, kanske
har en fågelfamilj flyttat in holken. Men i
övrigt är det som att tiden stått stilla och
allt är som man lämnade det.
Det är bara att ta vid där man slutade.

att komma ut och röra på sig, se något
annat än hemmets fyra väggar; byta
miljö utan att träffa andra människor. Insupa frisk luft, kanske
kratta lite eller påta i landen om
man har sådana. Eller bara
sitta på stugtrappan med en
kopp kaffe och lyssna på
fåglarna. Fiska lite.
Njutningen ligger oftast i
det enkla.
För oss andra blir det
ett välbehövligt miljöombyte. Vi pausar den märkliga
vardagen för en stund och åker
till ett ställe där allt är precis som
det alltid har varit. Kanske har

I en tid när allting annat känns så osäkert
blir stugan den där trygga platsen där
man kanske mer än någonsin hämtar energi och laddar batterierna.
Det här numret av Åland Just Nu har
vi tillägnat våra älskade stugor – på Åland
finns cirka 6.500 – välkomna med!
Sandra Widing

Hur ser en perfekt dag
på stugan ut?

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.

Annonssäljare:
Jocke Nyberg tel 26 613

VÅRFIX OCH STUGHÄNG!
Kyl väs ka

5

50

Solce llsla mpor

4,5 liter, finns
i flera färger

€

1 9 90

€

Kyl väs ka

28 liter, finns
i flera färger

Lykta 28 cm

€

13 9 0
3 30
23 cm

€

finns i flera
färger
€

1 5 90

Altanmat ta

120x180 cm, finns
även i blått

95

1 2 90

€

Festivalstol med burkhållare

BU
D

45 cm
33 cm

€

OM

19

Spiral

2 390

Solstol

4 4 50

21

50
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Äntligen dags för uteliv

20%

VÄRDECHECK
när du handlar
utemöbler för minst
200 euro.

849,- Ord. pris 899,-

Erbjudande gäller
t.o.m. 4/5

PALLEJA Hörnsoffa, inkl bord

535,-

Ord. pris 620,-

699,-

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

TRONDHEIM
Trondheim hörnsoffa
inkl bord. Finns även i vit.

Besök din lokala butik eller emhome.se
för fler erbjudanden!

Ord. pris 899,-

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

just nu

Just nu 3 / 2020

med Otto Johansson

EN MER SOCIAL GRILLUPPLEVELSE
Med en japansk bordsgrill behöver inte grillandet bestå av att någon står
långt bort från gästerna och svär i några timmar innan maten är klar.
Du eldar den precis som en vanlig kolgrill med skillnaden att den kan stå
mitt på bordet så att alla får
MAT
grilla sin egen mat färdigt
sittandes vid bordet för
maximal avkoppling. Tack
vare det särskilda materialet får du högre värme
och minimalt med rök
och grillen inte bli het på
utsidan.
Foto: Kitchenlab

Foto: Istock

Foto: Siri Lindén
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HÄLSA

MAT / SAMHÄLLE

STÖD DET LOKALA
Med inställda evenemang hela våren får åländska producenter det svårare att nå ut med
sina produkter och tjänster. Så ta ditt ansvar och handla lite extra mycket lokalt denna
vår. Ersätt matvaror som mjöl, kött och grönsaker med det åländska ditot och beställ en
lunch via takeaway när du har möjlighet.

SVAMPA LOSS PÅ GRILLEN

Foto: Istock

Gick ormtabletterna ut 2013 eller tog all after sun slut i fjol? Det kanske inte
är den roligaste sysslan men att gå igenom apoteket på stugan kan leda till
en otrolig lättnad om något skulle gå snett under sommaren. Det blir även
extra viktigt om din stuga ligger långt borta från butiker och sjukvård.

INFÖRSKAFFA
REJÄLA KLÄDER
TILL SOMMAREN
På sommaren är det semester men på
semestern arbetar man. Kanske inte
med ditt vanliga arbete, men på stugan finns det alltid något som behöver sågas, skruvas eller målas. Varför
inte skaffa lite arbetskläder av rejäl
kvalitet som dessutom ser bra ut om
det råkar komma förbi lite gäster?

KLÄDER

Ovälkomna gäster i stugan?
Skadedjur trivs i alla miljöer och kan ställa till med mer
problem än vad du tror. Små tänder äter snabbt upp
stora pengar! Riskera inte!
ANTICIMEX – du har kostnadsfri skadedjurssanering i
din Hemöms för bostadsbyggnaden eller fritidshuset.
Vid problem med skadedjur ring Anticimex tel. 41 010
eller maila uffe.gustafsson@anticimex.se

Foto: Blåkläder

MAT

I många år har champinjoner varit den allhärskande grillsvampen i åländska matbutiker men tiderna förändras. Nu mer går det
att få tag på ostronskivling, portobello och
shiitake, perfekta för grillen. För köttätaren som vill äta mer grönt är just
ostronskivlingen en perfekt ersättare
då såväl konsistensen som smaken för
tankarna till animalier.

Uppdatera stugapoteket
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KYRKSUNDETS BOSTADSOMRÅDE I KYRKOBY, ECKERÖ
Bebyggda stugtomter på vackert område i västerläge avsett för fritids- eller fast boende!

PREMIÄR!

Kyrksundets planeområde i Kyrkoby, Eckerö är ett nyplanerat område med tomter avsedda för fritidseller fast boende. Området är ca 3,5 hektar stort område med ett myckert vackert västerläge mot
Kyrksundet. Området erbjuder sex tomter varav två är strandtomter (mot tillandning).
Området utgör tidigare stugby med uthyrningsstugor som nu fördelats på de olika tomterna.
Stugorna är ca 20-30 m² inrymmande allrum, två sovrum samt kokvrå, samtliga med uteplatser.
Samtliga stugor i nöjaktigt skick utan tekniska anslutningar. En av byggnaderna är uppfört i ett plan
på källarvåning inrymmande två rum och kök samt wc-och duschrum i källarvåningen, med den
tomten medföljer även båthus på samfällt område. Kommunalteknik leder över området.
Utöver familjeparken finns även golfbana i den absoluta närheten. Turistattraktiva Eckerö erbjuder
även viltsafari, fina stränder, jakt– och fiskemuseum, curlinghall mm. Området har god access till
huvudvägen och till Eckerö Linjens färjfäste i Berghamn.

UTGÅNGSPRISER
Kvarter Tomt Areal
1
4
ca 4 400 m²
8
1
ca 1 820 m²
2
ca 1 700 m²
9
1
ca 1 565 m²
2
ca 1 560 m²
3
ca 2 190 m²

För mer information kontakta
Robert Gustafsson, 018-27617 alt. robert.gustafsson@maklarhuset.ax
Mäklarhuset Åland Ab RFM

Skarpansvägen 29B | tel. 018-27660 | info@maklarhuset.ax | www.maklarhuset.ax

Pris
55 000 €
135 000 €
75 000 €
18 000 €
14 000 €
16 000 €
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LÖRDAGSÖPPET

09–14

Trädgårdsdags!

5 SÄCKAR
TRÄDGÅRDSMYLLA

KÖP 3
BETALA
FÖR 2!

50 l/säck (5,-/st)

20,-

EKOLOGISK KOGÖDSEL
40 l/säck (10,-/st)

Kom ihåg

TRÄDGÅRDSGÖDSEL!
TRÄDGÅRDSNÄT
Längd 25 meter

45,H: 100 cm 65,-

H: 60 cm

52,H: 120 cm 76,H: 80 cm

PILKORG

25 liter

Weibulls
10 liter

50 liter

11,90
23,90

8,90

OCTOWOOD IMPREGNERADE
TRÄSTOLPAR

Beställ
växthus nu!

Juliana växthus från Danmark erbjuder
prisvärda växthus med höga kvalitetskrav.
Stomgaranti 12 år.

Mer info: www.kivikangas.fi

VATTENKANNA

SKOTTKÄRRA

10 liter

65 liter

7,90

39,90

SÄTTLÖKEN ÄR HÄR!

SÄTTPOTATIS

500 gr.

Pris från:

3,50

60 x 50 x 1500 mm 3,60/st

60 x 50 x 1800 mm 4,-/st

STEN MILJÖKOMPOST

3,20

/påse

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

Biolan, 450 liter

299,-
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ÄR EN HÅLLBAR
ANDNINGSPAUS

På Lillebo – Jessy Eckermans torp, intill de
susande Sundsskogarna – råder det enkla livet. Här
prioriteras lugn och ro, skogspromenader, fix i trädgårdslandet, sällskapsspel och mängder av böcker,
men också hållbarhet.
– Jag har försökt se potentialen i allt.


Fortsättning på nästa uppslag
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Torpet Lillebo har varit i Jessy Eckermans ägo sedan ungefär två år tillbaka.

T

orpet, beläget alldeles bredvid den
vaggande skogen i Tranvik, har
varit i Jessy Eckermans ägo sedan
ungefär två år tillbaka. Före det huserade hon i en stuga hos farmor och farfar
i Eckerö i över tio år, som slutligen gick till
försäljning. Så när hon småningom började
leta efter ett eget landställe att köpa, föll lotten naturligt på Eckerö som första kommun
att leta i.
Men en väninna tipsade i stället om
torpet i Tranvik. Här har Jessy Eckerman
kommit att lära känna grannarna och den
trevliga byn, där det bara är ett kort cykelavstånd till hav och bad.

– Jag kände direkt att ”jo, det här är
mitt”.
Lillebo är, precis som namnet antyder,
ett litet och nätt torp. Men Jessy Eckermans
son Vide Hartvik, tio år, avslöjar sin personliga hemlighet bakom det hela.
– På utsidan ser det jättelitet ut, men på
insidan är det enormt!

Försöker se potentialen
För Jessy Eckerman fanns det några kriterier att pricka av inför torpköpet. Huset fick
inte vara för stort – och inte heller för risigt.
– Samtidigt fick det finnas saker att göra,
förstås.
På Lillebo finns inga moderna bekvämligheter. Husets besökare hänvisas till dasset
på gården. Här finns ingen el, och endast
sommarvatten.
– Tanken har alltid varit att det ska vara
just en sommarstuga.
Hittills har renoveringskrafterna riktats
mot hallen och köket. Retroinredningen ramas in av bland annat en prydlig, äldre spis
och uppiffade skåpluckor i grått i köket. Den
välfungerande vedspisen har också fått sig
ett rejält ansiktslyft. Färgglada förvaringsburkar och blommönster, kökets tak och

”Det jag behöver är att kunna åka hit och bara gå i skogen. Fixa i landet, och läsa en massa böcker”, säger Jessy
Eckerman.

golv i originalträ samt de gamla bruksföremålen som hittats i huset tillför till känslan
av att torpet ser ut precis som det alltid
gjort – fast med en nutida omsorg.
Jessy Eckerman har försökt se potentialen i allt. Nästa projekt är att måla utsidan.
– Jag vill också göra om sovrummet i min
egen stil, säger hon, och berättar att hon
gärna vill bygga en dörr direkt från sovrummet ut till trädgården.

Häftigt att hitta historien
Hon påpekar värdet i att Lillebo ska vara en
plats för så lite stress som möjligt. Men historia, det har huset.
– Jag har fått höra att stugan är från
1880. Sedan har det kommit en tillbyggnad
någon gång.
I torpet har också en riktig skatt hittats – en katekes med alla gamla boendes

namn i. Även författaren och Tranviksbon
Carina Karlsson har påträffat det lilla landstället i en bok.
– Det känns riktigt häftigt, säger Jessy
Eckerman.
Hon känner framför allt till en av husets
tidigare boende. En äldre dam, som huserade enbart i kökspartiet innan Lillebo
byggdes ut. Jessy Eckerman ler när hon
visar köksdörren och betonar det fina i att
man förr i tiden säkert gick rakt in i stugan
genom den.
– Hon bodde ju i en liten Klintenetta, kan
man säga.

Hjälpande händer
Sedan Lillebo kom i Jessy Eckermans ägo
har renoveringsarbetet utförts pö om pö,
vilket har varit ett medvetet val. Målet är
avkoppling, inte att utföra stora, omfattande

Förutom i sovrummet går det också att sova i kökssoffan, som kan dras ut till en bäddsoffa.

renoveringar. Det mesta ska vara second
hand, och genom tålmodigt letande hittar
hon ofta det hon vill inreda med för små
summor till slut.
Den gamla vedspisen i köket har olika
spjäll som erbjuder eldning för både matlagning och snabb uppvärmning av huset.
– Den höjer verkligen mysfaktorn och är
ett stort plus.
För Jessy Eckerman har kravet varit att
torpet ska ligga så nära staden och vardagslivet att man bara kan hoppa i bilen och åka
ut, fast några timmar över en dag. Soffan i
köket går att dra ut till en bäddsoffa, som
ett komplement till sovrummet.
Hennes pappa har varit till stor hjälp i
upprustningen.
– Han är en sådan där som man ringer,
skrattar hon.
Men även hennes mamma har funnits
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till hand, bland annat utomhus.
– Nästan alla mina vänner har också
skänkt någon växt hit till trädgården.

Hållbarhetstorp
När barnen har fått sommarlov håller Jessy
Eckerman och hennes familj till på Lillebo
regelbundet. Annars är en tumregel att stugsäsongen börjar när tjälen gått och vattnet går
i gång.
– Det jag behöver är att kunna åka hit och
bara gå i skogen. Fixa i landet, och läsa en
massa böcker.
Trots att Lillebo i mångt och mycket präglas av en slags prestigelöshet har hon ändå
fått inse sina begränsningar ibland. Hon har
inskaffat en gaskyl i stället för att kyla ner maten på gammalt vis, och tänker anlita en professionell för takarbetet. I nuläget finns planer
på att måla taket grönt.
– Det finns många röda torp i Sund med
grönt tak.
Jessy Eckerman talar om mängden av
människor som önskar sig ett gammalt, charmigt hus. Men hon poängterar också sorgen i
alla de åldrade byggnader som blivit sönderrenoverade – många gånger på ett felaktigt sätt,
eftersom gamla hus inte kan renoveras på
samma, moderna vis som i dag.
Framöver vill hon gärna satsa på solcellspaneler till Lillebo, och uppmanar även andra att göra detsamma.
– Just nu har vi bara levande ljus och batterilampor här. Men jag vill kunna sitta och
spela spel hela kvällarna.
Så Lillebo kommer att bli ett hållbart torp
rakt igenom?
– Helt klart!

Målet är att det mesta ska vara
second hand i stugan.

Den gamla katekesen, där namnen
på dem som bott i torpet skrivits ner,
är ett värdefullt fynd.

Det är lätt att tro att tiden har stannat av lite på torpet Lillebo.

Gamla bruksföremål har legat gömda i torpet, men har nu hittat sin plats ovanför den välfungerande vedspisen i köket.

Text: Norah Lång
Foto: Daniel Eriksson

Jessy Eckerman och sonen Vide Hartvik tillsammans med hunden Drutten i torpet Lillebo i Tranvik, Sund.

Även Jessy Eckermans mystiska docksamling får
hänga på köksväggen.

Blommönster i olika variationer pryder köket, bland
mycket annat.
På Lillebo finns inga moderna
bekvämligheter. Dasset ligger
precis intill skogen och brevid
torpets lilla förråd.
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Kompostera
på stugan?
En kompost gillar mycket näring (matrester
m.m), men det är inget problem att lämna
komposten under lite längre tid.Bara att röra
om och fylla på!
Om du har egen kompost ska den vara godkänd för matavfall. Den ska vara sluten och
isolerad för att inte dra till sig skadedjur eller
lukta illa.

t
s
o
p
m
Ko ten
u
k
A
Dålig lukt? Tillsätt täckmaterial och rör om.
Mycket vätska? Tillsätt torrt täckmaterial
som suger upp.
Långsam förmultning? Täta behållaren,
vattna och blanda i färska växtdelar eller hushållsavfall.
Mögel? Inget problem utan en del av komposteringen.
Flugor? Blanda komposten och täck sen
ordentligt med täckmaterial.
Myror? Vattna försiktigt och täta behållaren.
Pst! Tänk på att alla byggnader i Mises medlemskommuner ska anmälas till Mise. Även om de står
tomma.

Växter att köpa
till stugan i vår
Säsongen för de åländska
handelsträdgårdarna har
precis dragit i gång och nu
finns det världens chans att
uppdatera stugplanteringarna.
Möjligheterna är oändliga och
enbart fantasin sätter gränser.
Biologen Emelie Karlsson
delar här med sig av sina
bästa tips för en livsstark
stugträdgård.

Emelie Karlsson från Mariehamn är nyutexaminerad biolog och älskar allt som blommar. Åland Just Nu ringde upp henne för att
få svar på frågan: Vad ska man satsa på för
att få en prunkande blomsterprakt på sommarstugan? Och framför allt: Hur garderar
man sig mot eventuella hungriga rådjur?
Tänk dig scenariot: Du får magiskt en
sommarstuga, trettio minuter med båt från
Mariehamn. Du vistas där några veckor varje sommar och sedan någon helg någorlunda regelbundet under våren och hösten. Vad
för växter ska du investera i och plantera?
– Jag skulle personligen satsa på massvis
med ätbart, bara för att det är roligare och
mycket godare att laga mat på sånt som
man odlat själv: kryddväxter, tomater, ärtor,
vindruvor och fläder till exempel.
– Jag skulle satsa på ett trädgårdsland
med basilika, som dock kräver mycket vatten, rosmarin, då det klarar torka och mager
jord bättre och sedan kanta landet med
gräslök eller ramslök – som rådjuren inte
gillar! Så förhoppningsvis skulle de andra
örterna få vara ifred också, säger Emelie
Karlsson.
Finns det något annat man kan tänka på
just för att hålla rådjuren borta?
– Man kan testa att hänga upp gamla cdskivor i träden, reflektionerna kan skrämma
iväg dem nämligen. Dock kan det vara rätt
ihärdiga så är man väldigt rädd om sina
växter och buskar får man nog lov att näta
in dem.
Hur ska man se till att växterna överlever?
– Tomater vill ha mycket sol och trivs i söderläge, de behöver dock vattnas regelbundet. Man kan flytta in dem över natten så

Emelie Karlsson tipsar tycker man ska satsa på mycket
ätbart. Kryddväxter, tomater, ärtor, vindruvor och fläder
till exempel.

de får vara ifred för rådjur eller så kan man
satsa på busktomater i amplar eller hängkrukor! Då kan du hänga dem i taksockeln
i söderläge och på så vis undvika att något
djur äter upp dem. De blir också lätta att ta
med dem hem om du behöver.
Men vindruvorna då, kan man odla dem
på Åland?
– Vindruvor är faktiskt bra om du tänker
långsiktigt, dessutom är det kul med något
som är lite mera exotiskt. De vill främst ha
mycket sol och kanske en spaljé eller ett
valv att växa på. De ger ofta frukt ganska
sent på säsongen så man kan se till att
plantera lite andra grödor också om man vill
skörda även tidigare.
Vad ska man tänka på gällande blommor
då?
– Syren och fläder är tåliga och ger fina
blommor och härlig doft – dessutom kan
man laga flädersaft! Tänker man på fleråriga
blommor är det lökväxter som gäller: Hyacinter, tulpaner eller liljor. Liljor är kanske
det bästa alternativet om man just vill undvika att rådjuren käkar upp dem. Liljor och
hyacinter är dock giftiga, så man får se upp
om det finns husdjur där som gillar att knapra på växterna!
Text och foto: Alexandra Gäddnäs

Professionell rengöring
och behandling av
tak och fasad.
BEVARAR
FRITT FRÅN
ALGER &
MOSSA
RENGÖR

FÖREBYGGER

5 års

GARANTI
på målning

Målning av
plåt och tegeltak

www.mise.ax
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2.000€

I RABATT PÅ SVANENMÄRKTA KÖK*

EXTRA
ERBJUDANDE
PÅ MILJÖKLASSADE
VITVAROR!

Sätt färg på ditt kök med Marbodal
*Köp kökssnickerier för 60 000 kr och få vitvaror till ett värde av 15 000 kr. Köp kökssnickerier för 150 000 kr och få vitvaror till ett värde av 25 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux/SMEG/Röros. Erbjudandet gäller 28/3 – 13/5 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Utforska vår nya färgkollektion Jordnära. En harmonisk och rofylld kollektion av vattenbaserade
fäger inspirerade av vår nordiska natur. Hitta din färg och ta del av vårt erbjudande på Svanenmärkta kök i din Marbodalbutik eller på marbodal.se

MARBODAL – VI GÖR DET MÖJLIGT.
*Köp Svanenmärkta kökssnickerier för minst 8.000€ och få 2.000€ rabatt. Erbjudandet gäller 26.3–11.5

Boka gärna tid med någon av våra kökssäljare
Hanna tel. 28 273 och Bella tel. 28 128.
Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–17, lörd 9–15

båttider!
Från

Fox Avant + Honda BF50

En fullständigt ny skrovdesign gör nya Fox Avant avsevärt rymligare.
Den breda sidopulpeten med vindruta skyddar från vattenstänk och
vind, och den stora öppna durken ger gott om rörelseutrymme.

Från 19.900€ eller 403€/månad*

14.490€ eller 302€/månad*

Fox BR + Honda BF60

Familjebåten med stort F. Bakom de dubbla pulpeterna med
mellandörr sitter hela familjen i vindskydd. Båten har gott om
förvaringsutrymme och en 9-tums Raymarine Axiom -kartplotter
som standardutrustning.

Från 24.990€ eller 495€/månad*

480 BR + Honda BF60
Till 480-modellernas standardutrustning hör en mellandörr som tillsammans med vindrutan ger ett
välskyddat utrymme i aktern. Till 480 BR finns att få ett akterkapell som skyddar passagerarna från
stänk och regn. Kapellet kan enkelt vikas undan i kapellgaraget som finns bakom akterbänken.
*Mera information i butiken.
Priserna är exkl. installation och leverans.

Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin vard. 8–17, lörd. 9–15

Trädgård

Marin
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Hur ser ditt drömhem ut?

Geta
BetongProdukter

Välkommen och diskutera dina visioner och önskemål!
Vi erbjuder individuella kvalitetsprodukter. Stugor och
stockhus från Finnlamelli och kök från Puustelli.

Lilja 171

HITTA DITT DRÖMHEM HOS OSS!

Kontakta Jimmy på tel. 0457 342 1784
eller per e-post: info@getabetong.ax

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

Vi tillverkar
Septiktankar • Cementeringar
• Lstöd • Flytpontoner m.m.

tel. 0457 342 1784

Valo 54

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

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

Vi fuktbesiktar följande:
• Husvagnar • Husbilar • Bodar • Baracker
• Rastvagnar • Båtar
Obs! Ta även kontakt för bokning av
BYGGTERMOGRAFERING hösten-vintern
2020–2021

i samarbete

Försäljning och montering av

FÖNSTER & DÖRRAR
– över 900 fönster monterade!

PVC fönster
och skjutdörrar

– generation till generation –
Underhållsfria fönster med bra
värmeisolering (till otroliga priser)
Alltid fönster i lager!
3 glas 6x6 fast ................. 60,12x6 fast............... 80,12x6 öppn ......... 110,-

Trä/alu fönster
Garageportar
i hög kvalitet

t.ex. Industriport med motor
4500x5000 från 3600,- monterat
Standardport med motor 2200x2400
från 1300,- monterat

Aluminiumdörr
och fönsterpartier
från kvalitetsprofilen Aluprof
(direkt från fabrik)

Elektriska vägbommar och grindar

✁

och

Kontakta oss för info och bokning:
Tel. +358 40 3556 144
E-post: contact@mecoc.net
www.mecoc.net

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

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

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

Försäljning av BETONGLEGO
till t.ex. stödmurar

✁

SmartLift
lyfter upp
avfallskärlen
till lämplig
höjd!

Nyhet! Finnlamellis
Ryhti är ett nytt
sättningsfritt timmer.

Gilla oss på
Facebook

Fullständig garanti och service. Vi mäter och offererar kostnadsfritt!

CB KONSTRUKTION
Ab
tel. 0457 3135 157

– gör det grundligt!
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Höj mysfaktorn
i hem och stuga!

KAMPANJ 18.4–19.5

Spara upp
till 750€

Årets kamin! C810

på utvalda
Contura kaminer

C510G

C520T (täljsten)

Läs mer om våra erbjudanden på
på vår hemsida HFC.AX under kampanjer!

C-750

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

Stor lagerrensning!

F15EL

F20EL

F40ELPT-EFI

F50ELPT-EFI

F60ELPT-EFI

2.599,-

3.239,-

4.899,-

5.329,-

5.999,-

(3.230,-)

(3.749,-)

Båttillbehör:

(5.890,-)

(6.390,-)

(7.490,-)

-20%

Gäller ej kampanjprodukter.Gäller endast lagervaror. Kampanjen gäller tom:2/5

VÄLKOMMEN!

vikingagränd tel 28 827, 28 830 vard 8.30–18, lörd 10–15 www.kalmers.ax

14
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William fiskar
sig runt världen
För mariehamnaren William Pettersson är fisket ett jobb och hans
biljett ut i världen – men det är hemma på Åland som han har skapat
några av sina allra bästa minnen. För Åland Just Nu berättar han om
sina värsta och bästa minnen samt ger tips till nybörjaren.
Fortsättning på nästa uppslag

Just nu 3 / 2020
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VI BYGGER OCH RENOVERAR
ALLT INOM BYGG
Även enligt dina egna ritningar

till sista
s
ti
ra
g
få
h
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o
u
n
a
n
k
c
Te

Se vår
utställningsbastu/stuga!

maj!

Passa på att teckna Mobil IPTV nu så tittar du
gratis fram till sista maj. Med Mobil IPTV kan du
se på tv i din mobil och läsplatta, när och var du
vill. Gå in under ikonen “Butik” i din IPTV-box
och välj Mobil IPTV Kampanj 2020.
Bindningstiden för denna kampanj är till sista juli 2020.
För att se Mobil IPTV måste du ha ett IPTV-grundpaket i botten.

Finns i Godby vid Shell.

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

Se vår
utställningsbastu/stuga!

www.kuusamotimmerhus.fi

Finns i Godby vid Shell.

www.alcom.ax

Nyheter hos oss!

Gilla oss på facebook!

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

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

Trädgårdsdax!

Nu har vi utökat vårt däckshotell!
Vill du slippa bli irriterad över för hårt sittande bultar? Börjar du tröttna på däcken som
tar utrymme i garaget? Kom in till oss så tar vi hand om både hjulbyte och förvaring.
Medan vi gör hjulbyte kan du njuta av en kopp kaffe i vår nya kundmottagning!

20% rabatt
när du köper två
trädgårdsböcker
Gäller 24.4–24.5

Specialerbjudande!

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

Välkommen till
Ålands mest
kompletta
bilverkstad!

I förvaringen ingår:
• Konditionsgranskning
• Hjultvätt
• Förvaring
• Lagerförsäkring

Södersundavägen 58 • tel. 23 280

VARDAGAR: 08.00–16.00

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

16
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”Plötsligt fick man en gädda o

K

habarovsk är en rysk stad
30 kilometer från den kinesiska gränsen där nästan
ingen pratar engelska. Åtta
medarbetare och vänner är
övergivna av sin guide och
grundlurade på såväl mat och bensin.
Fiskeresan har blivit en överlevnadsresa.
Med sig har de enbart bröd och ris och
måste helt plötsligt fånga fisk inte bara
för att det är kul utan för att ha något
att äta på kvällen. Hur hamnade William
Pettersson från Mariehamn här?
Orsakerna är så klart många men enligt honom själv var det när han var sju
år gammal som han först började hänge
sig till fisket.
– Vi har en stuga i Finström och som
de flesta andra tog jag första kasten på
sommarstugan, berättar han över telefon när han befinner sig i självkarantän
hemma i Mariehamn, nyss hemkommen
från ännu en resa till Ryssland.
– Sedan tog det ett gäng år innan jag
fick min första gädda. Jag tror att jag var
ungefär tio och sedan dess blev jag bokstavligen ”hooked for life”, säger han och
skrattar.
Det som fick honom att fastna för
snart 15 år sedan är något annat än vad
som håller honom kvar i dag.
– På den tiden var det spänningen, jag
hade så mycket mindre koll än vad jag
har i dag. Man åkte ut och visste inte riktigt vad som skulle hända, plötsligt fick
man en gädda och då var det party. Nu
är det mer utmaningen som eggar mig,
att ”knäcka ett nytt vatten” och att få så
stora gäddor som möjligt.
En orsak till att fisket fastnat för William Pettersson är också att det är en
social aktivitet. Ett sätt att träffa vänner
och koppla bort från omvärlden.

finska, polska, franska, tyska och ryska.
– Det är ett tufft jobb men det ger frukt
så att säga, säger William Pettersson.

Värsta minnet

William berättar att han var ungefär tio år när han blev “hooked for life”. 

– En stor anledning till att jag höll fast
vid fisket var min kompis Christoffer Eriksson. Det var han och jag som cyklade
runt Mariehamn för att hitta fiskeställen,
skulle jag inte haft någon som var lika galen som man själv hade jag inte varit där
jag är i dag, säger William Pettersson.

Tittare runt om i världen
Resan som tagit William Pettersson från
att cykla runt i Mariehamn till att flyga
runt världen för att fiska påbörjades
några år senare.
– Jag hade en fiskekompis som heter
Pontus Sjölund, vi fastnade tidigt för
varandra och kompletterade varandra
väl. För sju år sedan startade han en
fiskeblogg och efter ett tag hade den växt

”Det är den
största gäddan jag
någonsin sett”, säger
William Pettersson om
denna 13,9 kilogram tunga
bjässe hans kollega
Pierre Monjarret dragit
upp.

Foto: Hülya Tokur-Ehres

till sig och han blev erbjuden att göra
fiskefilm.
– Till en början var det väldigt amatörmässigt och lades bara ut på Youtube.
Det ena ledde till det andra och så var jag
också med och gjorde filmerna.
William Pettersson och chefen på Kanal Gratis, som Youtubekanalen heter,
kom bra överens och för lite mer än två år
sedan fick han ett erbjudande om att jobba med att producera fiskefilm på heltid.
– Vi är en kanal på Youtube där allt
handlar om sportfiske. Spelar ingen roll
vilken typ av fiske och alla arter. Det är
en svensk kanal men vi pratar engelska i
videorna för att nå ut mer.
Och det är något man lyckats med, i
dagsläget textar man videorna på svenska,

Under åren William Pettersson har jobbat
med Kanal Gratis har kanalen växt och
blivit till en av de större samlingspunkterna för sportfiskeentusiaster i norra
Europa och östra Europa, och det är så
gänget bakom kanalen fann sig övergivna
i Khabarovsk för snart två år sedan.
– Det är nog mitt värsta fiskeminne.
– Det löste ju sig till slut och nu i efterhand är det en ganska cool känsla. Att
verkligen behöva fiska för att ha något att
äta på kvällen, till slut blev det mest en
riktigt bra historia.
Jobbet med kanalen innebär att William Pettersson reser runt en hel del och
från Ryssland kommer inte bara det sämsta minnet, utan även några av de bästa.
– Det är ett väldigt speciellt land. När
vi var i staden Yamal i somras var det lite
liknande som i Khabarovsk även om vi
inte rakt av blev blåsta då, men även om
det kan vara mycket som går dåligt så
kan det nästan alltid kompenseras om
man får en stor fisk.
– På den resan hade vi rest i tre dagar
till en helt outforskad sjö och att sedan se
en 120-kilos ryss stå och gråta över en 13
kilo och 122 centimeter lång gädda han
fått upp är en otroligt speciell känsla. Det
är så mycket känslor inblandat i fisket.

Avstånd och diversitet på Åland
Trots alla resor runt om i Europa och
Ryssland är det ändå hemma som ligger
William Pettersson närmast om hjärtat.
– Även om Ryssland är coolt och så är
Åland en helt fantastisk fiskeplats.
Det som enligt William Pettersson

På hugget

Just nu 3 / 2020

och då var det party”
särskiljer Åland som fiskeplats är den
stora diversitet av arter man kan fånga
på så litet område.
– Det finns havsöring, lax, abborre
och gädda. Ålands fiskvårdarförening
med Torsten Fredriksson och hela
gänget ska ha en otroligt stor eloge för
alla fiskevårdsåtgärder de jobbar med
för att bibehålla det fantastiska fisket.
En annan sak som särskiljer Åland
är något så pass klichéartat som avståndet, närheten.
– Man behöver aldrig resa i tre dagar för att komma åt något. Jag har varit
och fiskat en del i Sverige också och bara
där måste man åka flera timmar för att
nå bra fiskeställen, här kan man nå de
mest fantastiska fiskeplatserna på ingen
tid alls.
– Det är något jag tror att man behöver komma ihåg att uppskatta som
ålänning, även om det känns självklart.

Fiska som
nybörjare

”Även om Ryssland är
coolt och så är Åland
en helt fantastisk
fiskeplats.”

du själv eller gäddan ska komma till
skada vid fiskeprocessen. Just under
våren är det extra viktigt att tänka på
hur man behandlar fisken.
– Under våren är precis alla arter
lättare att fånga. De har levt under isen
hela vintern och när det blir varmare
kommer de upp till ytan igen. Men det
är även våren som de flesta arter leker
så man ska inte ta upp fler gäddor än
man verkligen behöver.
Inom sportfiskevärlden har det
enligt William Pettersson blivit
nästan

skamligt att ta upp en gädda men
som amatörfiskare på Åland ser
han inte det som något man behöver bry sig om.
– Det är ingen hemlighet att vi
har ett gott fiskebestånd på Åland
men tänk på att inte ta upp de riktigt små eller stora gäddorna, de är
viktiga för leken.
– Annars är våren en perfekt tid
för att bilda riktiga minnen för livet.
Text: Otto Johansson
Foto: Privat / Hülya Tokur-Ehres

Genom Kanal
Gratis, youtubekanalen har William Pettersson
och hans kollegor fått resa
runt världen för att fiska. Här
fångar Anton Antonovich en
13 kilograms gädda i Yamal i Ryssland.

Nu är det
många år
sedan William
Pettersson själv
var nybörjare på fiske
men han har några enkla
tips för den som vill komma i gång
under våren. Utöver det självklara
med ett spö och fiskedrag finns det
några hjälpmedel som är essentiella.
– Man behöver gå till sin lokala
fiskebutik och köpa en ordentlig gummihåv, en bra tång att ta ur kroken ur
gäddans mun och gärna en handske
man kan hålla i gäddan med. Det kan
bli allvarligt om man blir biten av en
gädda, man kan få djupa skärsår.
Alla tre verktyg är till för att varken

Det var hemma
på Åland William
Pettersson började
fiska och det är här han
bildat några av sina
bästa fiskeminnen
i livet.
I somras var
William Pettersson i
den ryska staden Yamal och fångade bland
annat denna 10,4 kilogram tung gädda.

Hemma på
Åland är fisket i dagsläget ett sätt för William
Pettersson att umgås med
vänner som här med Martin Wasberg och Christopher Eriksson.

Foto: Hülya Tokur-Ehres

”På den tiden
var det spänningen,
jag hade så mycket mindre
koll än vad jag har i dag. Man
åkte ut och visste inte riktigt
vad som skulle hända, plötsligt
fick man en gädda och då var
det party”, säger William
Pettersson om när han
började fiska.
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är nyckeln i den cirkulära odlingen

Matavfall går ner i
hinken och när den
är full tar det två till
tre veckor innan allt
fermenterats och är
redo att blandas ut
med jord.

Bokashi. Du kanske har hört
ordet men vad innebär egentligen
den japanska komposteringsmetoden och är det något för
vanliga människor? På Emmaus
stadsodling ser man bokashin
som en självklarhet.
– Vi vill jobba från jord till
bord och till jord igen och där
fyller bokashin en stor roll, säger
projektledare Camilla Karlsson.


Fortsättning på nästa uppslag

Simon Eriksson, projektledare för Emmaus stadsodling, visar upp några av
alla de växter man odlat
i stadsodlingen bakom
ämbetshuset.

Camilla Karlsson
visar upp två av de
bokashihinkar man
använder sig av i
Emmaus cirkulära
stadsodling.

Just nu 3 / 2020
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Ett lagom stort specialsnickeri

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

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

KUMHO.FI

Kumho-däck
Även bilservice

i Mariehamn
tel. 0457 342 4264

JS-Däck

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

ÖPPET ÄVEN PÅ KVÄLLAR – Ring och vi hjälper dig!
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Med en ”spackelspade” pressar man ihop matavfallet så
att så lite luft som möjligt ska finnas i matavfallet.

Så använder du bokashi
• Införskaffa en bokashihink.
• Släng ditt matavfall i komposten och strö på
bokashiströ. Tryck ihop och stäng igen.
• När bokashin är full stänger du igen och
låt den stå i två till tre veckor tills matavfallet
fermenterats klart.
• Blanda ut bokashin med jord och vänta på att
jorden omvandlas.
• Plantera eller spara tills det är tid att plantera.

mmaus har precis fått stänga igen
sitt returkafé i Stadshusbacken som
en effekt av coronavirusets spridning
runt världen. Men stadsodlingen
som frodats bredvid kaféet bakom Ämbetshuset i Mariehamn har man inga planer på
att lägga ner.
– Tanken är att kunna fortsätta, i och
med att vi inte har en restaurang längre har
omständigheterna så klart förändrats men vi
vill, särskilt i dessa tider, fortsätta visa hur
bra det är att odla sin egen mat och att man
inte behöver så mycket mark alls, säger Camilla Karlsson.
För tillfället ser man över möjligheterna att flytta stadsodlingen till tomten på
Strandgatan där Emmaus butik i centrala
Mariehamn ligger.
– Vi har en del mark och parkeringsutrymme, då skulle det dessutom bli ännu
mer centralt och enklare att nå ut med den
pedagogiska biten, att visa hur hela kretsloppet fungerar, säger Emmaus verksamhetsledare Robert Jansson.
– Då skulle det verkligen bli stadsodling,
med lite mer utmanande förhållanden, kanske till och med prova och odla på taket eller
så. Vi vill använda alla ytor, tillägger Simon
Eriksson, projektansvarig för Emmaus
stadsodling.

Kretslopp

Det särskilda bokashiströet och hinkarna går att köpa på
flera ställen runt om på Åland.

På botten av en bokashihink finns en liten kran där man
kan hälla ut lakvattnet som kommer ur matavfallet.
Utblandat med vatten blir det perfekt växtnäring.

Tanken när Emmaus, för cirka två år sedan,
startade sin stadsodling var dels att pedagogiskt visa hur stadsodling kan se ut, dels ett
arbetsmarknadsprojekt.
– Det startade som ett lågtröskelprojekt
för personer som stod långt från arbetsmarknaden och det vill vi verkligen bygga
vidare på, det kommer troligtvis till och med
finnas ett ökat behov av det efter den här
krisen, säger Robert Jansson.
– Dessutom vill vi göra centrum i Mariehamn mer grönt och trivsamt.
En central del i det kretslopp man pratar
om på Emmaus är den japanska komposteringsmetoden bokashi. En trend som vuxit
sig stark på Åland de senaste åren.
– Enkelt förklarat är bokashi ett sätt att
snabbt omvandla matavfall till gödsel med
hjälp av fermentering och mikroorganismer,
säger Camilla Karlsson.
Vad det innebär i praktiken är att i stället
för att exempelvis sopsortera sitt matavfall
eller använda en klassisk kompost lägger
man sitt matavfall i en särskild bokashikompost.
– Sedan har man ett särskilt bokashiströ
som man strösslar över och med hjälp av en
spade trycker man ihop avfallet. När hinken
är full stänger man locket och låter allt fermenteras i två-tre veckor.
– Efter det är det bara att blanda ut det
fermenterade matavfallet med jord, vänta
några veckor till tills allt kommit i gång och
börja odla.

Näringslös jord får näring

I stora hinkar kan man under vinterhalvåret skapa jordfabriker med gammal näringsfattig odlingsjord utblandad
med färdig bokashi. När sedan odlingssäsongen börjar
på våren har man mängder av näringsrik odlingsjord.

Jorden som blivit berikad med bokashi ger goda skörder.

Den största skillnaden mellan bokashi och
vanlig kompostering är att man tar vara på
mer energi genom den syrefria komposteringen.
– I vanlig kompostering släpper man ut
värmen och energin, det sker inte i den syrefria miljön som skapas i bokashin, säger
Camilla Karlsson.
– Men det magiska händer först när man
blandar ut bokashin med vanlig jord och allt
omvandlas till jord. Mikroberna i bokashin
binder upp kväve och energi och skapar en
levande jord som har hög biomassa och är
mullrik.
Utöver matavfallet som man lägger i hinken finns i en bokashihink ett galler som

Bokashi går att använda sig av i så väl små- som storskaliga jordbruk. Det är det särskilda ströet som gör att fermenteringsprocessen kommer i gång i bokashihinken.

där man kan hälla ut lakvattnet, som blir jättebra
växtnäring om man blandar ut det med vatten,
• Töm vätskan i botten med jämna
säger Simon Eriksson.
mellanrum så att inte matavfallet ruttnar.
Allt som är organiskt
nedbrytbart
• Hacka ditt matavfall i mindre bitar så går
processen snabbare.
fungerar i bokashi,
med vissa restriktioner.
• Öppna bokashin så sällan som
möjligt för att minska
– Använder man sig
lufttillförseln.
av animalier behöver man
lite mera strö. Det som inte
fungerar i bokashin är exempelvis vätskor, de rinner bara igenom, aska,
redan fermenterade saker eller jord. säger
Camilla Karlsson.
– Jag undviker också saker som papper
då det inte egentligen tillför någon näring,
men det gör heller ingen skada, säger Simon
Eriksson.
Ett sätt att skynda på fermenteringen är
att finfördela matavfallet för såväl en ef-

Tips för
att lyckas

Trots att man behövt stänga returkaféet i Ämbetshuset
planerar Emmaus att fortsätta med stadsodlingen.

skapar ett utrymme i botten. När matavfallet
pressas ihop rinner vätskan, lakvattnet, ur
matavfallet ner och även detta är något som
används.
– På riktiga bokashihinkar finns en kran

fektivare fermentering och nedbrytning i
jorden.
– I början hackar man allting jättefint
men med tiden kastar man bara ner allt, säger Simon Eriksson och skrattar.
– Fast det beror lite på hur mycket tid
man har, flikar Robert Jansson in.



Fortsättning på nästa uppslag
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Till stugan eller båten

Uteliv!

Solenergi

Miniflame
gasolvärmare

Lampa
12 V

Caféset 179,Matta från 50,90
Vikvägg 139,90

Gasolkök med
två plattor

Lagom till Mors dag
får vi in bl.a. Bägarranka,
Terasshortensia och
Cordyline

Du vet väl att vi även gör

vanliga
elinstallationer.

Lätta
sommarkrukor
i plast
från 14,-

Ring eller mejla
för offert!

Inverter
Frågor? Ring, kom in eller
maila så berättar vi mera!
Butik: Bolstavägen 3, Norrböle
Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax
Öppet: mån-fre 9-17

Verkaregränd 4 Tel 16 790

ELECTROLUX
SilentPerformer dammsugare

REDO FÖR VÅREN!

• 12 m räckvidd
• Tvättbart
HEPA 12-ﬁlter
• 3-i-1
verktyg

MOSQUITO MAGNET
- SÄG FARVÄL TILL KLIANDE MYGGBETT
Eﬀektiv myggfälla som gör att du kan njuta av
avslappnande sommarkvällar utan att störas av
irriterande mygg. Kemikaliefri lösning som eﬀektivt
bekämpar mygg utan varken lukt eller ljud.

12230

• 3 kapslar i
förpackningen
• 30 dagars eﬀekt
per kapsel

54,50

101015

MOSQUITO MAGNET
Pioneer Myggfångare
• Eﬀektiv myggfångare
• 15 meter strömsladd
• Täckningsyta: 4000 m2
MM101014

SODASTREAM
Jet kolsyremaskin

169.-

• Kolsyrat vatten på
några sekunder
• 1 l PET-ﬂaska inkluderat
• Miljövänlig

KLUBBPRIS!

99.-

S1012101776

DAGS ATT
STÄDA
STUGAN!

BESTÄLL SENAST 28/4 OCH FÅ
90 DAGARS FÖRBRUKNING AV
MYGGMEDEL PÅ KÖPET!
MOSQUITO MAGNET
R-Octenol myggmedel
3-pack

Öppet: vard. 9–17, lörd. stängt

www.feja.ax

LÄSKANDE
NYHET!

IROBOT
Roomba i7 robotdammsugare

SODASTREAM
Spirit kolsyremaskin:
Pepsipaket

• 75 min batteritid
• 3-Stage Cleaning
System
• iRobot HOME
App, röstkontroll

• 1 liters återanvändbar ﬂaska
• 4 smakprover, 400 ml
• Pepsi Max mix
• Klicklåsfunktion

18415

SPARA 200

799.-

149525

29,90

69,90

LOGIK
9” bordsﬂäkt

799.-

• 2 hastigheter
• Möjlighet för
rotation
samt tilt
L23WDF17E

PORTABELT
MYGGSKYDD!
THERMACELL
Myggskyddapparat
MR300

THERMACELL
Halo Mini myggskydd

• Portabel
• Skyddszon på ca 20 m2
• 3 mattor och 1 gaspatron
inkluderas

• För uteplatser
och båtdäck
• Myggfri zon: 20m2
• Snygg design

TC102040, TC102041

TC102050

45,90

19,90

I LAGER
29/4!
MOCCAMASTER
Kaﬀebryggare

45,90

• Kapacitet: 1 liter
• Eﬀekt: 1430 watt
• Automatisk avstängning
H741AOB

SPARA 20

119.-

LOGIK
16” golvﬂäkt
• 3 hastigheter
• Justerbar höjd
L40PFW17E

35,90

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

Trendig kompost
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Köksbänkar
AV GRANIT
ca 20 olika

ÄVEN KOMPOSIT
hittar du hos oss!

Stenhuggeri

Saarinen &
Åkerblom

”Tanken är att kunna fortsätta, i och med att vi inte har en restaurang längre har omständigheterna så klart förändrats men vi vill, särskilt i dessa tider, fortsätta
visa hur bra det är att odla sin egen mat och att man inte behöver så mycket mark alls”, säger Camilla Karlsson.

Svårt att misslyckas

Karlbergsvägen 8
Norrböle

Tel. 23 069

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

Vare sig man använder bokashi
hemma eller mer professionellt är det
svårt att misslyckas, enligt gänget på
Emmaus.
– Hemma har vi två bokashihinkar,
en vi fyller på och en som står och fermenterar. Vi fyller på bokashin när vår
vanliga komposthink är full, kanske en
gång om dagen, säger Camilla Karlsson.

– Det enda som är viktigt att tänka
på är att få ut lakvattnet. Om det når
upp till matavfallet kan det börja ruttna och lukta riktigt illa.
Under de varma månaderna är det
bara att blanda ut bokashin med jord,
vänta en vecka eller två på att jorden
blir levande och sedan plantera. Men
bara för att man inte kan plantera direkt på vintern är det ingen anledning
att inte använda bokashin.

Värmepumpar
& solceller
SMART ENERGITEKNIK
FÖR DIGstugan
OCH DITT HEM
till
eller hemmet

– Då kan man skapa ”jordfabriker”
i en stor tunna. Blanda ut bokashin
med näringsfattig jord från exempelvis
sommarblommor och låt det stå över
vintern, det gör inget om de fryser eller
så. Sen på våren har du färdig planteringsjord, säger Simon Eriksson.
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson

VÅR-

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

Vårkampanj
– installation ingår
Stöd upp
SOLCELLER Värmepumpar

!

till 40 %

betala i höst!
(0% ränta)
IoT Automation

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

Vårkampanj solceller

Värmepumpar för kyla

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

ENERGILAGRING

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

1399

Samsung Maldives

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

5900€

1488€

!Värmepumpar för kyla och värme
Stöd för
akumulatortank

NYH

Gree Fairy

ET!

!

VÄRMEPUMPAR

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

1736€

!

NYHET!

Stöd upp till
50 % för BAB

VÄXELRIKTARE
MICROINVERTERS

byta från olja

Mitsubishi LN25

2110€

www.acs-energy.com

KONTAKT
info@acs-energy.com
Tel. +358 440 422 649
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Stugtider!
Avec smörgåsgrill
A202

Rosenlew frysbox
RSP220

16,-

Prego micro P-71

74,-

392,-

Coolxon gasspis
50 cm, 4 lågor

425,-

Prego häll P-1052

46,-

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
BLOMSTRINGEVÄGEN
TEL. 15311
12. TEL. 15311

Rosenlew Jenkki
RJPK1900
h: 121, b: 50 cm

329,-

Severin KS9955

Helkama HJK268

649,-

479,-

h: 148, b: 55 cm

29,-

Star Trading
solcellslampa
479-86

19,-

Rosenlew Jenkki
RJPK2600

379,-

459,-

h: 141, b: 55 cm

h: 159, b: 55 cm

h: 170, b: 55 cm

Sibir T210 gas-Jenkki

Sibir T150 gaskyl
med frysfack

Electrolux
EKC510OW

1760,-

1345,-

498,-

gas/240 V, h: 134, b: 55 cm

Oriva plafond
2030-26

Rosenlew Jenkki
RJPK2600

Oriva 49615

h: 128, b: 50 cm

50 cm, induktion

vit/svart/krom

22,-

Star Trading
Star Trading
BLOMSTRINGEVÄGEN
12. TEL. 15311 479-16
solcellslampa
479-01
solcellslampa

14,-

13,-

VARD. 09–17, LÖRD. 10–14.

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
BLOMSTRINGEVÄGEN
TEL. 15311
12. TEL. 15311

Rosenlew RMI508

Electrolux
ESF4513LOW

739,-

549,-

50 cm, induktion

45 cm, 47 db
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DET BÄSTA FRÅN TVÅ VÄRLDAR

Dags att rulla fram bästa kompisen från vintervilan – grillsäsongen är äntligen här!
Jag tror det är ett rätt skönt avbrott för många just nu att äntligen få tända grillen och
drömma sig bort bland långbakade ribs, korvar, primörer, grönsaker – och burgare så klart!
Burgare på grillen är ju något som alltid funkar och enligt
mitt tycke räcker det med kött, bröd och ost om det är en bra
färs. Men visst är det kul att testa olika varianter och tillbehör;
klassikern McFeast till exempel.
Själva uppbyggnaden av burgaren är extremt viktig. Om ingredienserna ligger mot locket eller mot underdelen av brödet
ger helt olika smakupplevelser. Kanske inte det första man
tänker på, men det är en stor skillnad. Självaste Magnus Nilsson från Michelinprisade Magasinet Fäviken tipsade en gång
om att testa äta en cheeseburgare upp och ner, vilket föränd-

Mc Feast
4 st hamburgare

Hamburgaren
600 g grovmalen högrevsfärs
Vill man ha en ännu godare färs blandar du ner lite bringa
eller nacke (eller någon annan del med mycket bindväv)
4 st briochebröd
1 gul lök
1 tomat
isbergssallad
8 skivor cheddarost
salt och peppar

rade min syn på burgare för alltid. Testa!
Det är också de små detaljerna som gör skillnaden i
olika burgare, och i en Mcfeast är det bland annat löken
och salladen. Löken ska vara hackad och inte skivad.
Salladen likaså. Men du gör givetvis som du själv vill.
Genom att grilla burgaren får du också det bästa
från två av de största hamburgerkedjorna. I kombination med en iskall milkshake blir det en fulländad måltid
som passar alla.

Text: Recept och foto: Staffan Lund

Rosta hamburgerbröden i en torr stekpanna eller lägg dem
på grillen en kort stund. Hacka lök och sallad, och skär
tomaten i skivor.
Forma fyra lösa bollar av färsen. Undvik att jobba med
färsen för länge, då fettet smälter av värmen från händerna.
Lägg bollarna på ett fat och smasha, platta till dem med en
stekspade eller annat lämpligt verktyg. Salta och peppra.
Grilla dem sedan rätt hårt på den heta grillen. Undvik att
peta för mycket, annars kan färsen falla ner genom gallret.
Vänd på burgarna efter cirka en minut. Salta och peppra
och lägg sedan på två ostskivor som

får smälta på köttet. Plocka bort burgarna från
grillen och låt vila cirka fem minuter.
Bygg ihop burgaren uppifrån och ner: Börja
med att breda dressing på locket av brödet.
Lägg sedan på hackad lök, tomatskivor och
isbergssallad.
Avsluta med att vända över köttet upp och ner på
locket, lägg på underdelen av brödet och vänd
sedan på hela hamburgaren. Voilà! Du har en
hemlagad McFast i din hand.

Vaniljshake
1 portion

2 dl ekologisk gammaldags mjölk
200 gram vaniljglass av bra kvalité
frön från en halv vaniljstång
Dela och skrapa ur vaniljstången. Häll mjölk, glass
och vaniljfrön i en blender. Blanda allt genom att
använda pulsknappen ett par gånger och kör
sedan på låga varv. Häll upp i stora, höga glas och
drick med sugrör av papper.
Ett hett tips är att tillsätta en skvätt bourbon,
alltså amerikansk whisky. Det ger en helt
fantastisk smak.

Dressing:
1 dl Hellmans majonnäs
1 msk dijonsenap
salt och peppar
Starta grillen i god tid.
Blanda majonnäs
tillsammans med
dijonsenap. Smaka av
med salt och peppar.

Majonnäs från
grunden (valfritt)
2 äggulor
2 msk dijonsenap (detta är dubbelt
upp, så du behöver inte tillsätta mer)
neutral olja
1 msk vitvinsvinäger
salt och peppar
Blanda äggulor, senap, salt och peppar.
Tillsätt oljan under konstant vispning.
Avsluta med vinäger, salt och peppar.

Vegofärs

För den som
vill laga en
vegansk vari
ant är det
bara att byta
färsen mot
exempelvis A
nammas
formbara vego
färs.
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nu ännu

MATLUST
Njut våra

bättre
pris

osötade surdegsbröd!
KÄRNSUND

Vi sänkte
priset på
var tionde
produkt.

LANTGODA

Finns i din butik.

Godby

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19.

Jomala

Mån–fre 7–22, lör 7–22, sön 10–22.

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

Vi dubblerar värdet
på ditt presentkort!
Handla
lokalt

Köp ett presentkort på presentkort.ax till Adlon, Kvarter5 eller
Ålandhotels innan den 10 maj och vi fördubblar värdet på
presentkortet då det utnyttjas innan 31.12.2020.

i samarbete med

Kom ihåg
morsdag 10 maj
– gratta nu,
ﬁra senare!

Köp ett presentkort på presentkort.ax till Ålandhotels eller dess anläggningar Adlon Pizzeria & Sportsbar och
Kvarter5 innan den 105.2020 och vi fördubblar värdet på presentkortet då det utnyttjas innan 31.12.2020.
Exempelvis om du köper ett presentkort till ett värde av 50 euro så fördubblar vi presentkortets värde till 100
euro och du kan utnyttja presentkortets fördubblade värde t.o.m. 31.12.2020. Därefter är presentkortet i kraft
till normalt värde i två år från inköpsdatum.
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Förbered stugan för vintern
– redan på sommaren
Varje höst kommer listor med saker du bör göra inför stugstängningen på
vintern. Men för att vara proaktiv finns det saker du kan göra även under
våren och sommaren. Skadeförebyggaren Robert Knahpe ger sina bästa tips.
Att komma ut till stugan
första gången för säsongen
efter en lång vinter kan föra
med sig otrevliga överraskningar. Med de varma vintrar
som varit de senaste säsongerna har dessutom fuktskador på stugorna ökat.
– Det är något vi märkt
av. Vi får mycket frågor angående mögel på fasader och
liknande samt att det uppstått en del lukter i stugorna
på vintern, säger Robert
Knahpe, skadeförebyggare
på Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.
– Det som är bra att tänka på är att hålla en grundvärme på mellan 12 och 15
grader i stugan, då mår alla
stugor bra. Dessutom slipper man ”stuglukten” och
håller fukten borta från konstruktionerna.
En varm sommar kan
även vara bra mot fukten,
enligt Robert Knahpe, och
de största riskerna kan
komma om vädret är mer
omväxlande.

– Det som kan vara ett
problem är om vädret ändrar snabbt från kallt till
varmt och du inte har hållit
någon grundvärme. Då blir
det kallare inne i väggen mot
insidan av stugan vilket kan
medföra att du får kondens
i väggen, vilket i sin tur kan
leda till röta och mögel.

Att göra på sommaren
När du öppnar stugan för
säsongen finns det några
enkla saker du kan göra för
att hålla den i skick och arbeta preventivt.
– När man öppnar stugan för säsongen bör man,
om man har vatten indraget, kontrollera att kranar,

toaletter, vattenmätare och
annat är hela innan man
kopplar in vattnet, säger Robert Knahpe.
– Man ska alltid vara två
och gärna i kontakt med
varann speciellt om avstängningen är en bit från stugan
så att man, om det skulle
vara något som läcker,
snabbt kan stänga av vattnet
innan det förorsakar skada.
Man bör också se till att rökkanalen är fri innan man
börjar elda, det kan ha fallit
ner någon fågel eller liknande
som täpper till kanalen.
Under sommarens gång
finns det även saker man
kan se över så att inte allt
hopar sig när det blir dags
för stängning till hösten.
– Man kan se över yttertak samt hängrännor och
stuprör. Har man krypgrund
ska den vara ren, den ska
absolut inte användas som
förvaring för virke och dylikt, säger Robert Knahpe.

DEMOBIL FÖR OMGÅENDE LEVERANS!

Citroën C3

PureTech 82 FEEL -20

17.950,Utrustning bl.a. farthållare • automatisk klimatanläggning • backsensorer • regnsensor
Apple Car Play • elinfällbara dörrspeglar • helljusautomatik • Bluetooth • ESP sladdparering
krockgardiner • Isofix • vinterdäckspaket, m.m, m.m.

Finansieringsförslag via AX Finans: Citroën C3 för 253,-/mån
Totalpris 17.950,00 (inklusive bilskatt och leveranskostnad 600,00) handpenning 3.000,00, avtalstid 60 månader,
månadskostnad 253,00, uppläggningsavgift 250,00, finansieringsandel 14.950,00, sista större rat 2.500,00, ränta 3,40%
och hanteringsavgift 12,00/mån, kreditpris totalt 20.453,43, effektiv ränta 5,71%
Förutsätter godkänd kreditprövning samt helförsäkring och avbetalningsförsäkring.
Finansieringen beviljas av AX Finans AB, Köpmansgatan 4, 22100 Mariehamn.

VARMT VÄLKOMMEN TILL

Text: Otto Johansson

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

PRIVATLEASING
& AVBETALNING

VARMT VÄLKOMMEN TILL ECKERÖ GOLF!
VARMT VÄLKOMMEN TILL ECKERÖ GOLF!

– Det handlar om kvalitet –
GREENFEE
MÅN–TORS

30€

A
T R I VSA M M

Vi har öppet alla dagar från kl. 10.00!

HUVUDSPONSOR:

GREENFEE
GREENFEE
FRE–SÖN
MÅN–TORS

403€0€
GULDSPONSOR:

G
F

4

BOKA STARTTID ONLINE PÅ GOLFBOX.FI
Inred Ab, Holmbergs, Ålandsbanken,
GOLF.SE
ELLERSILVERSPONSORER:
0457
004 6532
På grund alla
av coronaepidemin
har vi några
enkla regler
somerfaren.
alla ska följa för att
minska smittoPaf, RING
AX Installatören
Ab, Ångbåtsbryggans
äventyrsgolf,
Passar
typer av spelare,
nybörjare
som
18
utmanande och roliga golfhål.
Vid frost är banan stängd. Boka alltid starttid på GOLFBOX.
risken – se anslagen som är uppsatta på banan.

Ålandhotels, Viking Line, Bygg Ab, Schaktkompaniet Ab,
Eckerölinjen, RBS - Rundbergs Bil och Service, Nyan,
DIX Revision AB, Ålandstidningen, Stalldalen

Medlemmar: Betala in medlemsavgiften 80€ (juniorer 40€) till Kyrkoby gk samt spelrättsavgift
300€ (juniorer 110€) till Eckerö golf.

Cainby, AX rent, Fastighets Ab Björkgården, XL Bygg,
Hotell Arkipelag, Deab Konsult Ab, ÅSS

Du hittar all information om vår verksamhet på www.eckerogolf
Greenerna
ärgällande
bättregreenfee
än någonsin
Gäster: Betala in
till IBAN FI89 6601 0010 1725 91, BIC: AABA FI22 och ange
BRONSSPONSORER: Ahlsell Åland Ab, Svinö stugby,
namn,
golf-ID amt
dag och tid
för rättvisa!
ditt spel på banan. Detta görs senast samma dag som spel.
–
välskötta,
snabba
och
Hugos, Klingbergs elektriska, ÅEA – Ålands Elandelslag,
Vi finns på Vi
Facebook
och Instagram
– gilla
oss!
ﬁnns på Facebook
och Instagram
– gilla
oss!
KYRKOBY,
ECKERÖ
KYRKOBY,
ECKERÖ

+358
457 004
6532
+358
457
004 6532

WWW.ECKEROGOLF.AX
WWW.ECKERO
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Maritimt,
rustikt...
Glaskula med
LED-belysning

18,95

DRICKSVATTEN

Fiskmås 21,95

Gott och friskt direkt från
havet, brunnen eller kärret

Handduk
100% linne

Lampa
solcell 26,95

Vi har lösningarna till att rena
alla typer av vatten

12,50

59,95

Kuddfodral
45x45 cm,
Rough linen

/par

32,95
Multibandslängd rustik, tunn rand, 140x280 cm

Löpare
marin

13,95

Godbyvägen 3A, 22100 Mariehamn
Tel. 0400 259077. www.aawt.ax

Marksten

Murar

Lamphållare natur 21,95

Lampa el, Jute, Ø 30 cm 42,50

TORGGATAN 4, TEL. 23 360. VARDAGAR 09–18, TORSDAGAR 09–20, LÖRDAGAR 10–16

Takrenovering

Dränering

Byggmaterial

Marksten

Vi har nästan hela Benders sortiment
som lagervara.

Slät platta
Grå, 40 mm
350 x 350 mm

Grå, 40 mm
140 x 210 mm

(179,-/pall)

(196,-/pall)

15,90

15,90

Betongplintar

Takshingel

/m2

för justerbar stolpsko

Svartmylla

45 liter

5 säckar 15,-

500 mm, rak

9,-

Suvi gårdsmylla

16,-

4 säckar 10,-

Trallskruv
250 st, rostfri A2
4,2 x 55 mm

10,-

(15,-)

Impregnerat
trallvirke
28 x 120

1,59 /m

/st

200 mm, konisk

40 liter

Mineralull
Rockwool

Metro

/st

/m2

svart

7,90/m

2

Fogsand, 15 kg

5,30/säck

Dekorsten, olika sorter
från

6,65/säck

Givetvis utför vi både
tak- och markstensläggning åt er!
Tag kontakt för kostnadsfri besiktning och offert.

45 mm (5,94 m )
2

95 mm (3,96 m2)

19,/paket

Vardagar 8-17, Lördag 10–14
JM Produkt Ab I Brinkvägen 12, Jomala, tel. 32 454 I www.fjader.ax
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Fler evenemang på www.aland.com

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

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo

Hur kom ni på idéen med liveströmmad kultur?
– Nipalive.ax är en kanal som Nipå använt i många år. Så när vi stod inför
faktumet att vi inte kunde ordna kultur
med större folksamlingar var vi snabba
att tänka på digitala möjligheter. Jag vill
gärna poängtera att vi är ett fantastiskt,
om än litet, men snabbfotat team på
Nipå där allas insatser är lika viktiga för
att vi ska kunna leverera kultur på det
sätt vi gör.
Hur många evenemang planerar ni att
genomföra?
– Vi planerar en fredagskonsert varje
vecka maj ut. Sedan får vi se hur läget
är längre fram – vi följer helt enkelt med
och lägger en plan därefter. Utöver konserterna bli det digitala utställningar och
livepaint. Vi är en flexibel och kreativ
organisation, men vi måste se också vad
resurserna tillåter. Vi är glada så länge
vi kan erbjuda kultur som så många
uppskattar.
Vad gör du annars för att få ljusglimtar denna underliga vår?
– I vår familj har vi ett barn som tillhör

Utställningar
DIGITALT EVENEMANG / GUIDNING / RUNDTUR

Digital guidning: IMAGE DICTIONARY ÅLAND
tillsammans med Hülya Tokur-Ehres, Ålands
konstmuseum Se filmen här: https://youtu.be/
g121SGGpEJE

Foto: Therese Andersson

... Anna Lind Bengtsson
som är med och projektleder Nordens institut på
Ålands (Nipå) kulturlivesändningar.

riskgrupp, så vi är mer eller mindre
isolerade sedan flera veckor. Vi är ute i
naturen så mycket som möjligt, fiskar,
promenerar, tränar och så målar vi
mycket. Hoppas corona släppt sina klor
om samhället till sommaren – jag håller
tummarna för en fin turistsommar med
vackert väder och friskt hav.
Text: Otto Johansson

DIGITALT EVENEMANG / GUIDNING / RUNDTUR

Utställning: Edith och jag – oljemålningar av
Anna Lind Bengtsson i Galleri Skarpans Kontakta Galleri Skarpans för privat visning, eller
en virtuell visning, av den pågående utställningen samt för att se annan konst som finns
till försäljning i galleriets butik.
E-post: leila@galleriskarpans.ax
Telefon: +358 18 16030

DIGITALT EVENEMANG

Digital visning: Skapandet av VÅR TID – ett konstverk av Jonas Wilén i samarbete åttondeklassister, Ålands konstmuseum Se filmen här:
https://youtu.be/6qW7TwGVZU8
DIGITALT EVENEMANG / GUIDNING /RUNDTUR

Digital guidning: Om konstnären Karl Emanuel
Jansson (1846-1874) i Ålands konstmuseum
Vad gjorde Karl Emanuel Jansson så
speciell som konstnär? Du får lära dig mer
om Janssons korta liv och de gränser hans
kreativitet skred över. Guidningen är ca 40 min
lång och ger mycket fakta för den vetgirige! Se
filmen här: https://youtu.be/g121SGGpEJE
DIGITALT EVENEMANG / GUIDNING / RUNDTUR

Försäkring för fritidsbostaden
Pohjolas stugförsäkring skyddar din fritidsbostad,
andra byggnader på tomten samt brunnar.
Som ägarkund hos andelsbanken får du en
självriskförmån på upp till 250 euro. Du får även
rabatter och OP-bonus för dina försäkringar.
Läs mer på op.fi/hemforsakring

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Digital guidning: Galleri Juha P. i Mariehamn
42 månader, 42 tavlor, målningar av Juha
Pykäläinen. Se guidningen på facebook.com/
juha.pykalainen.7 Galleriet Juha P på Ehns
kan besökas från den 6.4 och framåt måndag
till fredag kl 11-13 och 16-17, lördagar 10-14.
DIGITALT EVENEMANG / GUIDNING /RUNDTUR

Digital utställning: Musik i konsten – här finns
inga gränser med Bo Torgé på Nipa.ax
Den digitala utställningen på Nordens institut
på Åland (NIPÅ) startar den 23.4 och pågår
enbart online på nipa.ax i två månader.

Meddelande angående
inställda evenemang

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

fredag 24 april
KONSERT The Voicer-aktuella Emilia Alm sjunger om känslor ackompanjerad av Emil Hage
(digital stream via NIPÅ) Se på Nipalive.ax eller
IPTV kanal 65. Kl. 19-20.

8–10 maj
DIGITALT EVENEMANG / SPORT

Sjöjungfruloppet för alla på Åland
I år är motionsloppet för kvinnor öppet för alla
intresserade - oavsett om du är kvinna, man,
ung, gammal. Spring eller gå 5 eller 10 km på
valfri plats under perioden 8-10 maj.

lördag 23
KROG / NÖJE / MUSIK

Avskedskonsert: ONE LAST KIZZ på Bastun
Åländska tributebandet KIZZ kastar in
handduken. Insläpp kl. 19.30, gigstart kl. 21.

De senaste uppdateringarna
hittar du på
aland.com

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

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

Impr.
trallvirke
28x120
pris från

1,25/m

Torrbetong
S100, 25 kg

5,50/st

(28x95, 28x120,
33x145)

Betongplint 500

justerbar, M16, 185x185x500

9,50/st
STEFAN
Verkmästare, reservdelar

FREDRIK
Verkmästare, reservdelar

SIMON
Mekaniker

• Reservdelar
• Generatorer
• Startmotorer
• Värmare

• Robotar
• Reservdelar

• Marinmotorer
• Växelhus och drev
• Vattenskoter
• Motorsågar

Leca plintblock
240x240x190

2,50/st

Betongplint 700

Stolpsko

justerbar, M16, 185x185x700

12,50/st

Uniflex M16
2”, 3” och 4”

4,40/st

Skruvdragare
Flex PD 2G 18V,
laddare + 2,5Ah
& 5,0Ah batteri

Specialiserad verkstad för:

209,-

Spaljé

Diagonal & horisontal, 2000x800, impregnerad

29,-/st
Vi servar givetvis alla märken!

Ankarskruv

Trallskruv

ESSVE 5X40, 250 st

Essve Classic, 4,5X55,

12,90/ask

MARKUS
Mekaniker

1000 st

33,-/ask

Cirkelsåg

HITACHI C6BU3

189,-

Gäller t.o.m. 16.5.2020 så långt lagret räcker. Med reservation för ev. tryckfel.

en
Vi har ävet,
k
stomvir et
och myckera!
mycket m

• ATV
• Truckar
• Handverktyg
• Trailers och släpvagnar
• Småmaskiner

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

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

Hos oss hittar du

det mesta för båt- och stugliv!
Ryds 398 (exkl. motor)

1.890,-

Visslande
vattenpanna
Mercury
utombordare
4 hk

949,-

9

90
Priserna gäller t.o.m. 15.8.2020 med reservation för slutförsäljning.

Strandtrailer 750 kg

500,monterad .......649,omonterad.....

Lövdalsvägen 6 • tel. 31 210 • www.dax.ax

VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 10–14
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Plåttaksmålning
även tegeltak
Vi har arbetskläder för alla yrkesområden!
• Yrkeskläder • Arbetsskor • Handskar • Kock & service • Vård • Logotryck

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!

Hur ser ditt tak ut?

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

Har du mossa och alger på ditt tak eller
bara smutsigt och ser föråldrat ut?
Förläng livslängden på ditt tak med målning.

Gratis besiktning och offert.
av professionella takmålare.

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.

CB
Konstruktion

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

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag eller
torsdag kl. 12–13 eller per e-post atv@atv.ax!

Ring för offert: 0457 313 5157

Vi har tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

och

Fixa på stugan?
Vi har prima åländska trävaror till ditt projekt
Sågat • Hyvlat • Tryckimpregnerat
Grundmålat • Pålar
Försäljning i Önningeby, tel. 018 - 329 555.
Välkommen!
www.skogsindustrier.ax

i samarbete
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Vi fixar det mesta inom balkonginglasning!
FÖRDELAR MED EN INGLASAD BALKONG

Det finns många fördelar med att skaffa en inglasad balkong. Förutom
att glaset skyddar mot obekväma väderförhållanden gör inglasningen
också att du får mer yta, ökad säkerhet och sparar energi.
1. Bättre skydd
Lumons ramlösa balkonginglasning håller regn, snö, vind, väta och löv
borta från din balkong utan att minska ljusinsläppet. Ljudnivån minskar med
upp till 50%. Mindre tid behöver läggas på underhåll och reparationer och
mer tid kan ägnas åt att njuta av din balkong, året om.
2. Mer yta
Även om en balkong inte helt och hållet kan användas som ett inomhusrum, kan den i huvudsak fungera som ett separat rum. Ett rum som går att
nyttja 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Möjligheterna med en inglasad
balkong är oändliga, och bara fantasin sätter gränserna. Lekrum, matrum
eller arbetsrum? Du bestämmer. Upplev känslan av att vara ute utan att
behöva känna kylan, regnet eller vinden, och njut av ljus och värme även
under vinterns kallaste eller höstens blåsigaste dagar.
3. Ökad säkerhet
Har du barn eller husdjur? Då kan du känna dig säker med att låta dem
hänga på balkongen, även när du är i andra sidan huset eller lägenheten.
Lumons inglasade balkonger är gjorda av härdat glas och är utrustade
med säkra lås.
4. Energibesparing
Med en inglasad balkong kan du göra en energibesparing upp till 10,7%
i ditt bostadshus. I snitt ligger besparingen med en inglasad balkong på
5,9 procent. Det är rena fakta som bekräftades i en undersökning vid
Tammerfors Tekniska universitet senast 2010.

SERVICE FÖR DIG

5. Kvalitét
Lumons balkonginglasning kännetecknas av hållbarhet, användarvänlighet
och elegant design. Från de kalla vintrarna i Finland till de varma somrarna i
Spanien, fungerar balkonginglasningen under hela året och under många år
i olika förhållanden. Lumons balkonginglasning är CE-märkt.

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

Rena och mögelfria
tak och fasader
samt terasser
BioComb avlägsnar effektivt smuts samt påväxt av
mikroorganismer som bakterier, mögel, alger,
lavar och mossor utomhus.

Bio Comb Rent Tak

Bio Comb Ren Gård

5 liter

5 liter

55,-/st

61,20/st

Bio Comb Terrasstvätt

15,10/st
5 liter 35,40/st
1 liter

Grundades 1948

Bio Comb
Lågtrycksspruta
8 liter

29,40/st

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

Hållbara lösningar till stugan!
Biologiska
reningsverk
för tvätt- och
sköljvatten

Praktisk och eﬀektiv

BioBox M

640,klarar 400 l
/dygn

varmvatten629,beredare

BioBox gråvattenﬁlter

Fungerar bra på platser med
varierande belastning. det
effektiverade filtret reagerar
snabbt på variationer i belastningen.
Det renade vattnet kan ledas
till ett dike, en stenkista eller
infiltreras i marken.
Driftskostnaderna är låga,
filterelementen rengörs med
2–4 års intervaller och byts
med 10–15 års intervaller.
Du kan enkelt sköta underhållet själv.
Filterelementen lyfts upp och rengörs
med borste eller genom att tvätta dem.
Avfallet från de rengjorda elementen komposteras
eller förs till en avfallshanteringsanläggning.
Tömning med tankbil behövs inte.

BioBox XL

1.400,-

Auktoriserad
VVS-installatör

Rostfri
55 liter

NIBE EMINENT

har en låg värmeförlust
genom sin effektiva isolering.
Varmvattenberedaren är
försedd med sladd och stickpropp för enkel anslutning
till 230 V jordat uttag.
Kan också anslutas till
400 V 2-fas. Monteras
hängande på medföljande
konsol med anslutningarna nedåt eller
liggande horisontellt.

Rostfri
100 liter

699,-

klarar 600 l
/dygn

Hör av dig så
berättar vi mera!

FALLGÄRDSVÄGEN TEL. 23 700. BUTIKEN TEL. 527 420 VARDAGAR 08–17, LÖRDAGAR stängt www.vvskylcenter.ax

Glasväggar

Glasfasader

Glastak

Fönster

Dörrar

Balkongräcken

Inglasning

Vi har smygöppnat vårt nya kontor
och visningslokal! Välkommen!
Norrängsstigen 3
Jomala Sviby
(andra huset till höger
på i Industrigatan)

Nu har vi börjat sälja Ecosliders växthus!
Välj mellan massa olika bredder och ta sen hur
djupt du vill ha det. Vi har både välvt- och sadeltak! Kontakta oss för just ditt dröm växthus!

Vårt sortiment växer hela tiden! Vi söker efter bästa kvaliten och bästa priset varje dag.
HALLE – Vi mäter gratis på plats och ger offert.
Nyhet för i år! Rita ditt eget uterum i Halles konﬁgurator och få offerten direkt när du är klar. Beställ
komplett kanalplast till ditt eget projekt för Ålands
bästa priser!

NYHET HOS OSS!
CLICKITUP VINDSKYDDSRÄCKE
som höjs automatiskt genom ett enkelt tryck.
En svensk produkt.
KROKOMPORTEN. Porten som verkligen sparar pengar åt dig. En 60 mm villaport med U-värde 0,91 W/m2/K eller varför inte en 80mm industri till
företaget med U-värde 0,54 W/m2/K? Kom in och smygtitta på vår demoport i nya visningshallen.

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

