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Prenumerera på
Nya Åland Komplett 59€

till årets slut
(norm. 84,-)

Det går även bra att teckna din prenumeration på
e-post prenumeration@nyan.ax eller telefon 23444.
Porto tillkommer utanför Åland.

Namn:  ............................................................................................................................................................

Adress: .........................................................................................................................................................

Postadress: ...........................................................................................................................................

E-postadress:  .................................................................................................................................

Tel nr:  ..............................................................................................................................................................

JA TACK
Nya Åland komplett till årets slut
för 59€ (ord. 84€)

Nya Åland
Svarsförsändelse
Avtal 22100/41

22103 Mariehamn

-Vem ska du rösta på? - Valkompass där du hittar din kandidat!
-Hur kommer det att gå? – Åland gallup ger svar!
-Vem säger vad? - Egen sida på Nyan.ax med alla insändare!
-Vad vill partierna? – Genomgång och analys av alla valprogram.

Allt du behöver 
veta inför 
höstens val!

DIGITAL-
tidning7 dagar

i veckan

Pappers-
tidning5 dagar

i veckan
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anna björkroos, tfn (018) 528 441, 
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Vi mår bra av att vara ute i skog och 
mark. Det är inte längre bara en 
känsla utan vetenskapligt bevisat. 

Det fick vi som såg på tv-programmet  
Vetenskapens värld lära oss nyligen. 

I programmet fick vi följa med en 
japansk forskare in under träden. Där 
berättas det om ämnen som träd avsön-
drar vid beröring (för att de anser sig vara 
under attack) men som tydligen är väldigt 
stimulerande och hälsosamma för männis-
kan att andas in. Så trädkramare borde vi 
alla vara.

Personligen upplever jag ofta både väl-
behag och lugn därute. Vare sig jag befin-
ner mig på hästryggen, med svampkorgen 
i handen eller bara strosar runt bland 
bärriset i gummistövlar så är resultatet det 
samma. Huvudet känns klarare, andetagen 
går hela vägen ner i magen och jag känner 
mig glad. 

Och det är inte bara jag, visar det sig.

Forskarna lät vissa testpersoner sitta och ta 
det lugnt på en bänk i skogen, medan andra 
fick sitta och ta det lugnt på en bänk i en 
stad. Tester visade då att kortisolet, det som 
ofta kallas stresshormon, minska mycket 
mer hos den som satt i skogen.  

Vi stressar ner i naturen helt enkelt. Men 
svampletandet och bärplockandet kan 
till och med hindra oss från att bli sjuka. 
När vi är därute så kickar vårt immunför-
svar igång på ett fantastiskt sätt. Och inte 
behövs det mycket heller, om man får tro 
forskarna. Det räcker med att vistas ute  
i skogen tre dagar per månad så håller sig 
mördarcellerna, kroppens egna superför-
svarare, betydligt mer aktiva och på 
tårna än annars. 

I Japan tar man det här på allvar 
och har numera skyddade skogar 
även nära stora städer och speciella 
guider för den som vill må bättre 
med hjälp av ”skogsbad”.

När jag söker lite mer info 
på ämnet visar det sig att 
teorierna om så kallade 
restorativa miljöer, åter-
hämtning med naturens 
hjälp, inte är någonting 
nytt egentligen. Under 
tiotals år har forskare fun-
derat kring det faktum att vi så 
lätt uppskattar och slappnar av 
ute i naturen. Vi på Åland lever 
ett lyxliv när det kommer till 
tillgången på skog och avslapp-

nande platser utomhus. Värre är det på an-
dra platser i världen och det är därför som 
forskningsområdet växer. När allt fler bor i 
stora städer påverkas allt fler av bristen på 
kontakt med naturen. Man har till och med 
märkt att det påverkar storstadsbornas 
hjärnor. Forskare berättar att hjärndelen 
Amygdala är aktivare ju större stad man 

bor i. En aktivitet som kan kopplas 
till depression och andra negativa 
känslor. Därför efterlyses tillgång 
till natur i modern stadsplane-
ring, för ju fler gröna ytor desto 
bättre mår de som bor där.

Så låt oss trotsa mörkret och gå 
ut i hösten. 

Men vet du vad, du mår bättre 
redan av att läsa den här tidning-
en. Forskning visar nämligen att 

till och med fotografier gör nytta. 
Ser du på en bild av natur sjunker 

ditt blodtryck jämfört med om du 
tittar på en bild av en stad.

Trevlig läsning!

ANNA BjöRkRooS
Chefredaktör

anna.bjorkroos@nyan.ax

Skogsbad – ett sätt 
att bli frisk och glad
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Torggatan 14, Torggallerian
Öppet: vard. 9-17, lörd. 10-15

Tel. 19 722 • sanora@aland.net

Alltid på hugget!

Knivar • Handskar • Kläder
Nät • Drag och jiggar • Linor

Ekolod/Plotter • Väskor
Flytvästar & halare m.m.

Allt för höstens fiske

Lövuddsvägen 3
22120 Mariehamn
Tel 543 500

Bilförsäljning
Mån – fre 9-17
Lör stängt jun-aug

Verkstad
Mån –tor  8.00-16.30
Fre               8.00-15.00

Reservdelar
Mån – tor  8.00-16.30
Fre                8.00-15.00

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

Toyota Winter Pack
Nu erbjuder vi ett antal Toyota-modeller till specialpris med vinterpaket (inkl. vinterdäck med lättmetallfälgar, bagagerumsskydd och gummimattor).
Se våra modellspecifi ka erbjudanden – till exempel C-HR 1.2 T Turbo Edition med förmåner över 3 700€.

Corolla Touring Sports och Corolla Hatchback - Winter Pack 490 €
• 1.2 T och  2.0 Hybrid (180 hk)
• Din fördel 3 000 €, om du väljer Corolla Turbo Edition -modellen med Winter Pack
Ett begränsat antal Corolla Hatchback 2.0 Hybrid (180 hk)med vinterpaket utan kostnad.

C-HR 1.2 T Turbo Edition - Winter Pack på köpet
• Förmån över 3 700 €

Yaris-bensinmodeller - Winter Pack 490 €
• Din fördel 2 400 €, om du väljer Yaris Y20 Edition -jubileumsmodell med Winter Pack

Prius - Winter Pack 490 €
• Din fördel 1 200 €

Prius+ - Winter Pack 490 €
• Din fördel 1 200 €

AYGO - Winter Pack 490 €
• Din fördel 1 600 €

Välj fönster, dörrar och garageportar
från oss – med eller utan montering

PVC FÖNSTER är underhållsfria med låga 
U-värden och har 10 års garanti. De behö-
ver aldrig målas, endast två sidor att tvätta 
och med vädringsläge som standard. 
Finns även i trä eller aluminium.

Tel. 0457 343 2120 • info@bjorkslingan.ax • bjorkslingan.ax

Energisnåla, moderna och innovativa produkter från Dako – en av Europas största tillverkare.

Välj också bland över 90 
olika designade ytterdör-
rar eller designa din egen.

Björkslingan
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majsen
Supersöta

majsodling är en rolig 
utmaning för grunérs 
grönsaker. pontus 
grunér odlar majs  
på Vårdö.

på Vårdö

Foto: Joakim Holmström Fortsättning på nästa uppslag >>
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Skarpansvägen 28, tel 19 867, vard 8–17, lörd 9–13 

46cm 

16€/m
92cm 

36€/m

Ideo Pro 33 vinylgolv
5 mm, 2 olika nyanser 
av grått, underlag 
färdigt på skivorna 25€/m2

53€/m2

STORT SORTIMENT
AV KAKEL
& KLINKER

49€

Remontti
Ässä 3,6 L Vit,
Tvättbar Yta

Textilplattor
Golvabia 50x50
Beige och Antrasit

Fönsterfilm för nordiskt 
klimat Utan klister

• Kompletta takbyten
• Taksäkerhet
• Renoverar
• Bygger
• Monterar
• Kostnadsfri takbesiktning/offert

           Tel: 040 737 1579
      hhtakochbygg@gmail.com

www.bärkraft.ax

ENGAGERA DIG
LÄS MER OM HUR PÅ

BLOMSTRA 
DU OCKSÅ! 

TILLSAMMANS 
SKAPAR VI DET 
BÄSTA ÅLAND 
MAN KAN 
TÄNKA SIG 

Ett Åland där alla kan 
blomstra, där både 
människor och natur  
mår bra. 

Och du, omställningen pågår. 
I april utsågs Åland till en av 
vinnarna i European Sustaina-
bility Award 2019 för sitt  
hållbarhetsarbete. 

#omställningpågår
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Familjeföretaget Grunérs Grönsa-
ker på Vårdö odlar grönsaker och 
spannmål. Majsen är en liten del av 

verksamheten och den fick sin början när 
sonen Pontus Grunér ville testa odla majs  
i liten skala som en kul grej. Det var för 
fem-sex år sedan och idag har de totalt 
en halv hektar majsodling med 20 000  
plantor. 

Majsodlingen startar på våren i må-
nadsskiftet april maj då sår man först i 
växthus för att sedan efter tre veckor flyt-
ta ut plantorna på fältet. Det är i det här 

skedet när de kommer ut i verkligheten 
som är det kritiska läget.

– De måste täckas över för att inte frysa 
men det gillar dom egentligen inte efter-
som filten trycker på. Men man är tvung-
en att täcka in annars skulle de inte över-
leva, säger Håkan Grunér.

Plockas för hand
Nyan besöker majsodlarna i slutet på au-
gusti då det är skördetider. 

– Det är nu den är som godast, säger 
Pontus Grunér. 

Majsen skördas i mitten och slutet av 
augusti och kolvarna plockas och rensas 
för hand, packas i lådor och kyls ner för 
transporten till Ålands Trädgårdshall som 
packar och distribuerar till butiker. Den 
åländska majsen säljs både på Åland och 
i Finland. 

Det knepiga med att odla majs är främst 
väderförhållandena, majsen får inte ha 
det för kallt på våren när de flyttar ut från 
växthuset. Sen gäller det att hålla småfåg-
larna borta från kolvarna ute på fältet.

Majsen gillar att ha det varmt och torrt 

och förra sommarens hetta var optimalt 
så länge de fick vatten. 

Sämre år 
 I år var det ett sämre år för Grunérs majs-
plantor, de blev endast kring 1,90 cm höga 
då de vanligtvis kan bli upp till två och en 
halv meter. 

– Man ser att de har grenat sig, egent- 
ligen ska de vara en hög planta, säger  
Pontus Grunér. 

En planta ger i regel en majskolv. Majs-
sorten heter supersöt majs och det sma-

att odla majs är en rolig utmaning och så smakar det gott tycker 
Håkan och pontus grunér. Håkan och pontus grunér har 20 000 majsplantor och kolvarna plockas för hand.

Vårdöborna Håkan och pontus grunérs majsodling började mest som en kul grej för 5 år 
sedan och har idag växt till ett majsfält på en halv hektar.

Ett säkert val. Naturligtvis miljövänligt.

NIBE jordvärme- och luft-vattenvärmepumpar är ett säkert 
val för krävande förhållanden, för både nya och äldre hus. 
Naturligtvis.

Be offert på NIBE uppvärmningen till ditt hem, genom att 
skicka förfrågan till info@vvskylcenter.ax.

IT’S IN OUR NATURE

WWW.NIBE.FI

Fallgärdsvägen  
Dalkarby Jomala  
22101 Mariehamn  
tel: 018 23700

INVERTER

VARMT  
VÄLKOMMEN  
TILL BUTIKEN!
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Håkan och pontus grunér har 20 000 majsplantor och kolvarna plockas för hand.

SKJUTDÖRRAR
STIRPE dörrar skräddarsys 

enligt dina mått.

Rikligt med valmöjligheter.

Stil och stämning åt många 

miljöer.

Hög kvalitet allt igenom.

Sparar golvyta.

Vad du än har att dölja...

OS-KÖK
Innehavare Ove Snällström

Bolstav. 1, tel 12 950/fax 12 940
os-kok@aland.net
Öppet: mån-tor kl 10.00-14.00

FLERA NYA
MODELLER! www.alcom.ax

Det börjar  
bli dags att  
stänga stugan  
för säsongen 
nu.

Trygg och säker 
med Smart Home!

Åh nej, 
då måste jag 
börja oroa mig 
för allt som
kan hända 
där igen.

Det är luuugnt, jag 
har köpt ett  

kamerapaket från 
Ålcom nu så vi har 

den övervakad, 
det var busenkelt  

att installera.

Oj så skönt, undrar 
vad jag nu ska hitta 
på att oroa mig för...

kar precis som det låter. 
– Den är väldigt god, det 

är den, säger Håkan Grunér.
Helst tycker han den ska 

kokas i tio minuter och ätas 
med smör på, då smakar den 
som bäst. 

Håkan och Pontus Grunér tän-
ker hålla på med majsodling så länge  
viljan och intresset finns.

– Det är roligt att testa på nya utma-
ningar, majsen är en sån, säger Håkan 
Grunér. 

AlexAndrA GrAhn
Foto: JoAkim holmström

det är nu 
majsen är 

som godast.
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GRINDMATTESVÄGEN 1–3,  TEL. *28 011 
Byggvaruhuset: 

vardagar 7–18, lördagar 9–15  
Trädgård & Marin:

 vardagar 8–18, lördagar 9–15

Krympplast
Bredd 4m/5m/6m

från 4,90/meter

BE 590-R 799,-
eller 55,-/mån
Registrerad trailer

BS 750-L 1.290,-
eller 76,40/mån
Registrerad trailer

BB 1500 1.690,-
eller 62,95/mån
Strandtrailer

Antifreeze Giftfri, 
färdigblandad, 3,8 liter

15,90

Högtryckstvätt
HW 1300, 130 bar,
2 effektlägen,
10 m slang

299,-
Pro� ex presenning
240g/m2, olika storlekar,
UV-behandlad

• Perfekt passform utan skarv
• Kostnadseffektiv
• Motståndskraftig mot väder & vind
• Skydd under transport HöHö

HW
2 e
10

n

ÄGEN 1–3 TEL *28 011GRINDMATTESVÄGEN 1–3,  TEL. *28 011 TTESVÄGEN 1–3,  TTESVÄGEN 1–3,  01
1

WATSKI
DIN TILLBEHÖRSSPECIALIST
DIN TILLBEHÖRSSPECIALIST

HÖST
KAMPANJ

NU ÄR DET DAGS FÖR UPPTAGNING!

EfterEfterfterEfter Efter sommarsommarsommarsommarsommarens häens häens häens häens härliga rligarliga rliga a båtlivbåtlivbåtlivbåtlivbåtliv komme komme komme komm kommer höstr höstöstr hösthösten dåe dåen då en då en då det ärdet ärdet ärdet ärdet är dags  dags  dags dags dags

EEEEE
ör upör upptagniptagningspysngspyssel. Vlsel. Vi har i har h produkprodukd terna terna som gösom gör att attr att din bådin båt 

föfö
kan få den bästa omvårdnad!
k

SHARKBITESHARHARKBARHARKBBSHASHAA  BARNACLENACLE REMOVERERR
En av de vEn av deav de vE e assaste snstessaste snsaste snassasassa ääck-borttagarborttagarnborttagarnagarnorttagarnrttagarnborttagarnborttao ttagarbortborttaborttag a på markna på marknrka p aden! aden!aden! n!BBiologisktBiologiskttBiologisBioBioloBio  nedbrytbabrytbab nedbrytbaarrrrr. 500 ml spr500 ml spr500 ml sp500 ml sp00 ml spr5500 p ay�aska.ay�aska.ay�asky�asy�askaskaay�askaaay�askaay�askaay�askay�y

Art nrArt nrnrnrr

Ord. prisOrd. prissriprOrdOOOOr risOrd. prispri KampanjprisKampanjprimpanjpp106490064 09010649106494900
199:-199:--1991 9:9 169:-9:-169:

OLJA NEW ENERGY 15W-40 VDS3
Universal motorolja med mycket hög prestanda 
utvecklad för moderna tyngre turboladdade dieselmotorer samt bensinmotorer.
Art nr

Volym L Ord. pris Kampanjpris105170 5,0
445:- 345:-105395 1,0
110:- 82:-

LÅGLYKOL BL
Glykol 

Number 1 G
r en Standard är 

nglykol-
monoetyleng
baserad kylarglykol 
baserad kyla
med tillsatser för att skydda mot korrosion, kalkavlagringar och skumning. 

Art nr Volym
Ord. pris Kampanjpris102535 1 liter

49:- 42:-

-18%-18%1811
RABATTATTTTAT

111166699::-1116669699:99::-
82:-82822:-

5:-5:-45:534434545 -3453434 :334345455:-

22%
RABATT

25%
RABATT

666666666::::::--77777776666666::66666666666666666677777777777777777777777777666::--6667777777777766667777766666666666666::::::---
-22%
RABATT

42:-42422:-

((rrundundunnnd)ndd))) 888989:-89: 69:-69 -1166068006068-1068-111660606868---1168 111 RRR �� le� lll R ��llll 11l 1-�ll 1-pal 1-pae�ll 1-pacRRee��lll 11�ll 1-pa-paacRRee���llll 1�ll 1-pa-p cRRee��ll 1- accRRe 1-paacc��l 11 ppaacckkkkkkkkkk
41:-41:- 33232:32:-32332::-322::--116 68-0688668 116068-686068 1216068-1166068 168 1221616068--112226606688 111222 TToTorrbollTorrbollen,enTo ollrboTorrbollenollrrbollen,ToTorrbTorrb leneToTorrbbboooolllelee  M MMega för 3Mega för 3Mega för 3MM 55en, Mega för 35 

( ör 3 re�ll-påsar)
kvm (för 3 re�ll-påsar)

1145:- 119:119:-
16068-4 Re�ll 4-pack

99:- 89:-

bbbådeådådeee ssttaartrtttsssttaaarttmmmmmmoottoooormmmmmoottoooortooorr r oco hhoch lithch lite eocchchh lillitelitttoo liitlith liteh liteeooch lliteee eh lite eeooch l e eeetee e eeee kkekeeleell kkektriskllektriskeekkktktrtrisrisisksskkkkllekkttrrisisklekkttrisrisisskektriskkllekktriskk skk ututrustninuutrustnit ustnings guutrustnuttrruuusststtnn gggutrruussststtnnnniinggtrustning.

8 01*28
Art nr Ah

Ord. pris Kampanjpris103016 80

2828 0101
5:-555555555555555:::5:95:555555555555555555555555191119999991999999999999999999999999911111111111111111111111111111911111111111111 9595119111111111111111111111111 9 --:::999991111111 99999999999995555511111111111111111199999999999999999555555111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119999999999999999999999555555555595999999999999999999959995555555555555555555555555555955:::::::::--

Ord. prisOrdOrd. prisprisrd ris KKKam aanjnjppaKKKammpp njnjKKKammppaanjppjprprisisKammmppaa prnjprisanjprisammmppaanjppnjprisp jpprisp s110009999966666110009996666666110099996666 00,75 ,75 LL00,75 L75 LL7
889:-889:-9:-88889889:-- 4488884848:-88:8:-4488:11099609968109968996899681099681 999 886 CoverCoverCoCovevveoverCover 666667767:- 38:-38:-

TORRBOLLTORRBORRBOLLEORRBOLRRBOOLLEOORORRTORRTTOORRBOLORT LLEET RB N HANGERN HANGERANGERRANToT rrbollerbollenllbollTorrboorrbollenrbollenorrbollenToTorrbollerTorrboorrb enen HanHannger ärH nger är Han Han nger äangeer ääer äge är en engång en engångengån en engångengån engångn g s fuktsktslusluks fu sluuklukkss fufuks fukfuktsfuktsuktsuktslluklukkktsluktsl kktsl kukaarere pre pee påare på påpåar pre påar åarare pååe på pr påpå
450 gr so450 gr som450 gr sgr sommomom50 gr so0 gr s0 g mm susuguger upper uppr upsu  s r uper uppupg p  2, 2,2,5-3 g5-3 gggggr3 ggrr3 ggrggr,5-3 g2,5-3 2,5 3 gggrrggr,55 grrggrggrgg  sin egsin sin eg sin egeegen sin egenns gn egsin ege sin egen ssin gensin egeg vvvikt. kktvikt. kktktkkvikt.Påsen hPåsenåsen hasen hs ar en hasen hseePåPåsen hahar r r enen lititeten en gn liten gen genn lilieeenen liten ggn ge n gllili nn gn ggaalge somlge som ge somsomsosoe soalge som gaaaalglgge se somsoe soosom gge som ge som gg om gomsom gmm gör den enkör den enkör den enkdenn eör den enkörr den enkden enkden enken een enr den enkn eden enör dö eden enkd enennknkeenkkeeel atel atatttt eel att eel atteeeeehänga.hänänga.hähä gaänga.hhä gaah ganga.gaaagg
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Md-to: 08.00-17.00, fre: 08.00-16.00 � Bilfurscljning: tel. 32 990, verkstadsbokning: tel. 329 935, reservdelar: tel. 329 921

Ps. Hinner du inte in furrcn vi stcnger?
Ring oss sd luser vi det!

www.hawe-bil.com

Kia Niro 1,6 GDI Hybrid LX DCT bilskattefritt pris 25 937,56 € + uppskattad bilskatt 2 052,36 € + leveranskostnader 600 € = totalpris 28 589,92 €. Fri bilförmån 610 €/mån, bruksförmån 445 €/mån. 
EU blandad körning 4,4 l/100 km, CO2-utsläpp 110 g/km. Kia-garanti 7 år eller 150 000 km, de tre första åren utan km-begränsning. 1år Kia 24h vägassistans utan kostnad. Kia serviceavtal 3 år 
till månadskostnad från 30 €/mån. Bilen på bilden är extrautrustad.

Låt Niro spela huvudrollen
Nya Kia Niro-modeller

www.kia.fi

Beställ MyKia Magazine: lehti.kia.fi
@kiamotorsfinland

 Niro-modellerna från 28 590 €

Robert De Niro

Niro Hybrid

CO2-utsläpp: 110 g/km
EU-blandad: 4,4 l/100 km

Mitsubishi OUTLANDER PHEV pris fr. Bilskattefritt pris 41 959,83 € 
+ uppskattad bilskatt 1 513,88 € + lev.kostn. 600 € = totalpris 
44 073,71 €.  EU-blandad 2 l/100km, CO 2-utsläpp 46 g/km. 
Bruksförmån fr. 665 €/mån, fri bilförmån fr. 830 €/mån. Mitsubishi-
serviceavtal fr. 34 €/mån (avtalstid 36 mån, 10 tkm/år). Till nya 
Mitsubishi-personbilar beviljas 5 år/100 000 kilometers garanti. 
Din nya Mitsubishi har även en kostnadsfri 5-års MAP-assistans-
service.  Model lens från pr is  innehål ler  leveranskostnaden.
Bilen på bilden är extrautrustad.

Välkommen på en provtur!

www.mitsubishi-motors.fi
@mitsubishisuomi

Pris från 44 074 €
HYBRIDKUNGEN

NYA MITSUBISHI 

Då unik hybridteknologi, två elmotorer 
och bensinmotorns foglösa samarbete 
kombineras med Mitsubishis legendariska 
fyrhjulsdriftsteknik, är slutresultatet en 
extremt tyst och körmässigt unik stadsjeep. 
Nya Mitsubishi OUTLANDER PHEV – världens 
mest sålda laddningsbara hybridstadsjeep. 

» CO2 46 g/km 
» Upp till 45 km på el 

» Sport, Normal, Snow och Lock-körlägen
» Super All Wheel Control -fyrhjulsdriftssystem 

www. hawe-bil.com
Md-to: 08.00-17.00
Fre: 08.00-16.00

Bilfurscljning:
Sven tel. 329 920
Conny tel. 329 922
Pontus tel. 329 926

Reservdelar:
tel. 329 921
Verkstadsbokning:
tel. 329 935

Ps. Hinner du inte in 
furrcn vi stcnger?
Ring oss sd luser vi det!

ÅLÄNNINGARNAS
FAVORITHYBRID
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scoby
Odla din egen

glasburk, socker, tepåsar, slev, färdig kombucha, kaffefilter och en gummisnodd är vad som behövs när du odlar fram din egen scoby. I burken till höger på bilden syns min egen-
odlade scoby istället för färdig kombucha, men processen som jag beskriver är densamma.

socker behövs för att mata 
kombuchakulturen, annars dör 
den. sockret omvandlas sedan till 
organiska syror och andra nyttiga 
ämnen.

när din scoby är 5 millimeter tjock är den redo att användas till din 
första riktiga kombuchabryggning.

Förvara din scoby tillsammans med 2 deciliter startvätska i en burk i 
kylskåpet och ta fram den när du är redo att brygga kombucha.

Kombucha kommer ursprungligen från Korea och 
har framställts som ett mirakelelixir som kan öka  
sexlust, förbättra synen, motverka åldrande och elimine-
ra grått hår. För att brygga din egen kombucha behöver 
du en startkultur, en scoby (Symbiotic Culture of Bacte-
ria and Yeast). 

Att få tag på en scoby är inte det lättaste, om du inte 
känner någon som kan ge dig en vill säga. Men du kan 
också odla fram din egen scoby. 

Det är rätt tålamodskrävande, lite krångligt och tar 
flera veckor, men när du väl har din scoby kan du  
brygga hur många satser kombucha som helst. Detta  

eftersom du vid varje bryggning får en ny scoby. 
Jag vill påpeka att jag inte på något sätt är en scoby- 

expert men jag har lyckats odla fram min egen lilla scoby. 

TexT och foTo: 
Ida K. Jansson

•	 Renlighet är a och o när du odlar scoby och 
brygger kombucha. se till att all utrustning är 
ordentligt rengjord och använd gärna gummi-
handskar.

•	 Koka upp vattnet, lägg i tepåsar och socker. Låt 
svalna till rumstemperatur. ta upp tepåsarna. 

•	 häll teet i din glasburk och tillsätt den färdiga 
kombuchan. det bör vara ungefär 3-5 gånger 
så mycket te i burken som kombucha. täck 
glasburken med ett kaffefilter eller en tunn 
tygbit och spänn åt med ett gummiband.

•	 ställ undan glasburken i 3-4 veckor på en 
plats där det är några grader varmare än vanlig 
rumstemperatur. Hemma hos mig är det 23-24 

grader ovanför varmvattensberedaren i bad-
rummet. en annan bra plats kan vara i skåpet 
ovanför kylskåpet. 

•	 drycken börjar snart dofta vinäger och efter 
ett tag bildas en tunn scoby. när den är 5 mil-
limeter tjock är det klart. scobyn använder du, 
tillsammans med 2 deciliter av vätskan, till din 
första riktiga kombuchabryggning. resten av 
vätskan används inte.

•	 händer inget i din glasburk? det kan bero på 
att teet var för varmt när du hällde i den färdiga 
kombuchan, att bakteriekulturen dött eller att 
du inte rengjort utrustningen tillräckligt. då är 
det bara att börja om från början. 

du behöver
•	 en stor glasburk som rym-

mer minst 1,5 liter vätska.
•	 en slev.
•	 Kaffefilter eller en bit tyg 

samt en gummisnodd.
•	 2 dl opastöriserad, ofiltre-

rad kombucha utan smak 
(finns att köpa på flaska i 
välsorterade butiker).

•	 1 liter vatten
•	 2-4 påsar ekologiskt te
•	 0,5 dl ekologiskt rörsocker

GöR så häR:
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Uppgårdsvägen 3     Mariehamn    Tel. 018-14 554     info@hfc.ax   www.hfc.ax

Spara upp � ll 

560€
på kamin 

+ skorstenspaket

Upp � ll

35%
raba�  på 
inredning

Upp � ll

40%
raba�  på 
� llbehör

Noblessakök

Spara upp � ll 

830€
på spis 

+ skorsten

Spara upp � ll 

550€
på utvalda 

spisar

Flexibilitet: 
Paket-

leverans, 
färdigt eller 
däremellan!

Se mera på www.hfc.ax/kampanjer

Välkommen till er nya 
Myresjöhusrepresentant på Åland!
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Under skördefesthelgen får Åland tillfälligt en ny 
läsksort. Haraldsby Season Pop 2019 är utvecklad  
av Joel Lindholm, bland annat tidigare mat- 
och dryckesskribent i Nya Åland, i samarbete med 
personalen på Orklas fabrik i Haraldsby och bryg-
geriet Open Water Brewery.

– Efter att ha testat lite olika recept gjorda på 
råvaror som ligger i säsong så enades vi kring 
grundsmaken blåbär och konstaterade att den 
passar utmärkt till Taffels chips, berättar  

Joel Lindholm  i ett pressmeddelande.
Läsken finns i en begränsad upplaga på 2 800 

flaskor och kan endast köpas vid chipsfabriken i Ha-
raldsby under Skördefesten den 20 – 22 september.

Chips firar 50-årsjubileum i år och firar därför  
extra under Skördefesten. På fabriksområdet öpp-
nar under festen även en pop up-restaurang med 
mat av Björn Ekstrand. 

– Här finns rätter baserade på Orklas sortiment, 
berättar fabrikschef Christer Söderström.(ab)

Chips firar med blåbärsläsk

Så skyddar du stuga 
och båt mot stöld
Tiden är här då många stänger 
sommarstugan för säsongen. 
Polisen skriver i ett pressmed-
delande om tips på vad man kan 
göra för att skydda båt och stuga 
mot stöld.

polisen har flera tips om vad du kan göra för att skydda din stuga mot oin-
bjudna besökare. FoTo: Ida K Jansson

Stugan
• För bort alla värdesaker från 
stugan. Inget värdefullt, alkohol 
eller vapen bör lämnas i stugan.
• Låt gardinerna vara öppna. Då 
kan en tjuv se att det inte finns 
något att stjäla i stugan.
• Skaffa inbrottslarm och över-
vakningskameror samt dekaler 
och skyltar som upplyser om 
dem.
• Kom överens med andra stug-
ägare och stadigvarande boende 
om att alla ser efter tvivelaktiga 
vandrare och gör en anmälan 
till polisen om det behövs. det 
är bra att anteckna signalement 
och fordons registernummer. Av 
en obekant vandrare kan man 
fråga om han eller hon söker 
efter något särskilt. När en 
brottsling märker att han eller 
hon har observerats söker han 
eller hon sig vanligen bort.
• Det är bra att ta bilder av 
egendom som blir kvar i stugan 
och skriva upp särskilda känne-
tecken. Det underlättar polisens 
arbete vid stöldsituationer.

Båten
polisen varnar för att stölder av 
båtmotorer och båttankar ökar när 
båtsäsongen lider mot sitt slut.
Man påpekar att kombinationen av 
mörkare kvällar och färre besökare 
gör småbåtshamnarna till lockande 
mål för tjuvar. Särskilt fritidshus-
områden och uppställningsplatser 
drabbas, skriver man, och tipsar om 
några åtgärder för att hålla brotts-
lingarna borta:
• Se till att förankra båten med ett 
godkänt lås.
• Märk båtmotorn på olika sätt, så 
att den lättare kan identifieras om 
den skulle stjälas. Båtföretag brukar 
vara behjälpliga med märkning. Om 

du vill märka din båtmotor själv så 
är ett personnummer bättre än ett 
namn.
• Använd spårsändare med GPS, 
GSM eller VHF. Kontrollera med 
ditt försäkringsbolag vilken typ de 
godkänner.
• Bra belysning på uppställnings-
platsen kan förebygga ytterligare, 
eftersom stölder oftare sker under 
mörkrets inbrott. Kameraövervak-
ning samt information om att detta 
finns är också bra.
• Regelbunden tillsyn tillsammans 
med andra båtägare är också viktigt. 
samtidigt skapar det en gemenskap 
bland båtägarna, vilket alltid är 
värdefullt att ha. 

Öppettider: vardagar 08–17, lördagar 10–14
Ålands VVS Kylcenter | Fallgärdsvägen, Dalkarby Jomala, 
Postbox 194, AX 22101 Mariehamn Tel +358 18 23700  
 www.vvskylcenter.ax

Fujitsu Slim Nordic Inverter är speciellt tillverkad för vårt nordiska klimat. Den har mycket hög 
värmekapacitet ända ner till -30°C, miljövänliga köldmediet R32, 5 års garanti och marknadens 
lägsta höjd, vilket gör den perfekt som utbytespump och det bästa valet för villan eller fritidshuset. 
Så gör som tusentals andra redan gjort – välj Fujitsu Slim Nordic Inverter du också! 

 Varmt välkommen till butiken!

VI ÄR STOLTA ÅTERFÖRSÄLJARE 
AV FUJITSUS VÄRMEPUMPAR!

Tusentals kunder har inte fel
– installera Fujitsu Slim Nordic Inverter du också!j

ÅRS TOTAL-
GARANTI

5

HÖSTSTÄDNING
i trädgården

Med ditt Misekort får du lämna 
ris, kvistar, löv och gräs utan avgift 

på Mise ÅVC på Svinryggen 
(Hammarlandsvägen 817, infart mittemot Ab Rafael)

Öppettider: måndag-fredag kl. 12-18, 
lördag kl. 10-15.

 Trädgårdsavfall i säck tömmer 
du ur själv på anvisad plats. 

www.mise.ax

Kom ihågMisekortet!
M
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Tommy Björklund  l +358401649100
Info@tradeit.ax  l www.tradeit.ax 

Kontakta oss för hembesök så tar vi måtten åt dig och 
går igenom alternativen innan vi räknar en o� ert åt er. 

Begär o� ert av oss!Nu kommer vintern sakta mot oss!
Har du bytt dina fönster & dörrar ännu?
Är du redo för vinterns kyla?
Vi har fönsterna och dörrarna för dig!

PLASTFÖNSTER?
Ett plastfönster från Plasto är underhållsfritt från 
båda håll. Ett otroligt bra u-värde och bra ljud-
isolering.  Kostnaden för ett plastfönster ger 
otroligt mycket 
för pengarna!

TRÄ-ALUMINIUM FÖNSTER?
Ett träfönster med aluminium utsida från Fenestra är kvalitet! 
Med Fenestras alla olika modeller hittar du absolut 
ett fönster som passar dig. Fenestra tummar inte 
på kvaliteten för att sälja ett billigt fönster åt dig.

NY DÖRR?
Med kvalitet från Finland högt uppe i Uleåborg 
har Kaskis dörrar tagits fram för att klara kylan och 
vädret där uppe vilket garanterar dig en stadig och 
varm dörr. Med många olika designer och alltid ett 
stadigt lager av dörrar kan vi leverera en dörr 
på två veckor åt dig!

Vi kan stolt presentera vår 
nya samarbetspartner 
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– Oljehampan kommer från Tom 
Fagerholm i Emkarby, säger 
hon. 

Hon börjar med att sjuda 10 
liter vatten och tillsätta 25 gram 
torkad oljehampa och ekologiskt 
råsocker från Brasilien.

– Det är viktigt att det är eko-
logiskt, för jag är ekocertifierad, 
säger hon.

Hon passar på att skicka ut en 
efterlysning:

– Någon borde börja odla 
ekologisk pak choi och kinakål  
på Åland. Jag brukar få ta eko-
kinakål från Gotland. 

Medan teet svalnar så passar 

hon på att skära upp grönsaker 
för syrning. Hon skär fänkål i en 
så kallad mandolin. 

– Jag köpte den här mandolinen 
i Tyskland. Fänkålen kommer 
från Gunilla och John Mattsson 
i Eckerö. De hör till Odlarringen. 

Lök för sötman
Ska man syra större bitar av 
grönsaker kan det vara bra att 
låta dem ligga i saltlake - en 
2-procentig saltlösning - först.

– Du kan syra ett helt vitkåls- 
eller blomkålshuvud - det tar 
bara lite längre tid, säger Åsa 
Darby. 

– Sen är lök bra för sötma och 
för att få igång syrningsproces-
sen. 

Fänkålen får sällskap i burken 
med svart jalapenochili och en 
Orange Lantern-chili från Åsas 
eget växthus. Hon syrar sin egen 
chili och Odlarringens vitlök 
och använder dem sedan i kim-
chipastan till sina kurser.

Att syra grönsaker verkar 
vara en organisk och löpande 
process, och hon prövar sig 
fram.

– Jag skriver ner recept under 
resans gång eller efteråt. Till  
exempel så la jag nyligen lite 

överbliven kålrabbi i en befint-
lig kimchi - det gick bra. 

Gasspis
Hon arbetar hemma i sitt eget 
kök. Mitt på golvet står en gas-
spis med en platta. Den står kvar 
sedan Alfridastormen i vintras.

– Jag fick låna den av Soile 
Wartiainen när vi var utan 
ström efter stormen, säger  
Åsa Darby, som gillar gasspisen 
bättre än sin nya induktionshäll. 

– Så den står kvar. 
Vi får också smaka på  

hennes syrade gurkor, med 
gurka i saltlake, smaksatt med 

svartvinbärsblad och vitlök.
– Jag brukar stå och sälja på 

Open Water Brewery i Knuts-
boda, där de också brukar lägga 
in gurkor. Jag fick lite gurkor av 
dem och nu har jag syrat dem. 

Hon kommer fram till att gur-
korna behöver stå en vecka till.

– Nu är det ryssgurka. 

Kaosfas och mognadsfas
När burken med fänkål är  
lagom full antecknar hon datum 
och innehåll med tusch på en bit 
målartejp och fäster på burken. 
Under de första två dagarna  
genomgår burken en ”kaosfas”. 

Kombucha av oljehampa: kan det vara nåt? det är en av de produkter som Åsa darby, 
med sitt företag pepitas syrade, har på gång när nya Åland besöker hennes kök i Lemland.

Åsa darby 
jobbar i sitt eget kök 

hemma i Lemland 
bäckäng. Här är hon 

på gång att skära 
fänkål för syrning.

alla burkar måste steriliseras noga innan man fyller dem.

Åsa darby i sitt växthus, där hon odlar bland annat chili.

Oljehampan som ska bli kombucha, Åsas tävlingsbidrag till Fm i 
mathantverk.

så här ser en scoby ut: jästkultu-
ren som ska sätta igång fermen-
teringen av teet.

- Jag skriver ner recept under 
resans gång, säger Åsa darby.

Åsas specialitet
Syrat  och fermenterat är
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Då står den i rumstemperatur 
och syrningsprocessen kommer 
igång. 

– Därefter är det en mognadsfas 
på tio dagar då den ska stå i cirka 

15 grader. Jag laborerar med 
temperatur och tid, beroende  
på råvara. Sedan beror det också 
på hur syrligt man vill ha det. 
Men för att mjölksyrebakterierna 

ska komma fram behövs tid. 
Det är också mycket noga med 

hygienen. Åsa Darby tvättar hän-
derna ofta, ofta, när hon arbetar 
med sina syrade grönsaker, och 
burkarna måste vara sterila.

Helåländsk produkt
Hon återgår till det kallnade 
teet som ska bli kombucha på 
åländsk oljehampa. Tempera- 
turen ska ner på 25 grader innan 
man kan ta nästa steg.

– Jag hoppas det här blir bra. 
En åländsk, obesprutad, nyt-
tig råvara. Vanliga teblad odlas 

ju inte här. Tom Fagerholm gör 
också hudvårdande olja på ham-
pa. Och snus. Jag snusar inte 
själv, men en snusare jag känner 
sa att det hade god smak fast det 
var lite löst i konsistensen. Så det 
behövs lite produktutveckling. 

Hon hittade Tom Fagerholm 
via nätverket Reko. 

– Reko är bra - det gör att vi 
kan komma i kontakt med var-
andra och varandras produkter. 

För att laga kombucha behöver 
man en så kallad scoby, ”symbio-
tic culture of bacteria and yeast”. 
Det är en jästkultur som startar 

fermenteringsprocessen av det 
sötade teet. Scobyn ser ut som en 
gummiaktig klump. 

Som bas för kombuchan väl-
jer Åsa en färdig sats kombucha 
som är gjord på vitt te. Hon häl-
ler det i en stor keramikkruka 
och silar sedan ner oljehampa-
teet i samma kruka. 

– Krukorna är gjorda av Simon 
och Siv Linney på Lugnets kera-
mik, säger hon.

Till sist lägger hon scobyn i 
krukan. 

– Nu kan vi bara hoppas på det 
bästa. Jag tänkte tävla med olje-
hampakombuchan i FM i mat-
hantverk och den borde bli klar 
lagom till dess.

Bara att hålla tummarna för 
att scobyn gör sitt jobb.

SuSanna Skogberg
Foto: SteFan ÖHberg

Åsa darby med en av sin krukor med kombucha i.

Åsas specialitet
Syrat  och fermenterat är

Nu kan vi bara hoppas på det bästa. Jag 
tänkte tävla med oljehampakombuchan 
i FM i mathantverk och den borde bli 

klar lagom till dess.
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vikingagränd, vard 8.30-18, lörd 10-15  tel 28 827, 28 830   www.kalmers.ax

Dragkula, 
vinsch och 

släpvagnskontakt 
är standard.

Samtliga modeller är 
Traktor B-registrerade 
för 60 km/timmen.

C Force 450 EFI 
Long

5.690,-
C Force 520 EFI EPS 
Kort modell

6.590,-

C Force 520 EFI EPS 
Long

6.890,-
C Force 600 EFI EPS 
Long

7.590,-

Leveranskostnad 
tillkommer med 349,-

ATV lagermodeller

Tillbehör från Black Wolf

Tillbehören är 
beställningsvara.

Combi Trailer 1701 
Art: BW01-0101

1.290,-

Plog, 150 cm 
Art: BW06-0001

599,-

Timber Trailer 2000 
Art: BW01-0150

990,-

Timber Box 
Art: BW03-0050

249,-

Log Skidder 
Art: BW03-0010

949,-

C Force 850XC EFI EPS 
Long

9.990,-

–  4-hjulingar från CF Moto  –
tar dig fram överallt
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vikingagränd, vard 8.30-18, lörd 10-15  tel 28 827, 28 830   www.kalmers.ax

VERKSTAD

   tydliga priser utan överraskningar
SERVICEPAKET UNDERLÄTTAR

AUKTORISERAD BÅTVERKSTAD
Vi erbjuder våra kunder en komplett båtmotorverkstad, vinterservice och förvaring av båtar. Våra montörer har stor 

kompetens på alla kända motormärken. Vi är auktoriserade för Mercury, Evinrude/Johnson och Suzuki motorer. 
Vi har tillgång till reservdelar för samtliga av dessa märken samt även från många andra märken.

Servicepaket 4T
2-6HK .............................139€
8-20HK ..........................209€
25-40HK .......................259€
50-60HK .......................289€
70-90HK .......................329€
Service paket 4T innehåller arbete, 
motor, och drev olja, oljefi lter, motorns 
bränslefi lter och pluggpackningar för 
drev och motor. Motorn konserveras och 
stabiliseringsmedel tillförs i bränslet. 
Vattenfast vaselin används vid infettning 
av smörjställen.
OBS! Kostnad för eventuella anoder, 
tändstift, bränslefi lter monterat i båten 
och andra reservdelar tillkommer, bytes 
vid behov.

Servicepaket 2T
2-6HK .............................109€
8-15HK ..........................139€
20-30HK .......................159€
35-50HK .......................199€
60-90HK .......................269€
Service paketet 2T innehåller arbete, 
byte av drev olja, motorns bränslefi lter 
och plugg packningar för drev. Motorn 
konserveras och stabiliseringsmedel 
tillförs i bränslet. Vattenfast vaselin 
används vid infettning av smörjställen.
OBS! Kostnad för eventuella anoder, 
tändstift, bränslefi lter monterat i båten 
och andra reservdelar tillkommer, bytes 
vid behov. 

Servicepaket 2T DI 
(direktinsprutande 2T motorer, 
E-TEC, Ficht, Optimax, DI)

25-30HK ................................219€
40-50HK ................................239€
60HK ........................................269€
75-90HK ................................319€
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folkfest
Bolstaholm bjuder in till

Det är den femtonde gången som 
Bolstaholms gård är med under 
Skördefesten. Evenemanget har 
vuxit för varje år och i fjol räk-
nade man till nästan 12 000 be-
sökare. 

Många kommer för att köpa 
gårdens kött eller äta en Bolsta-
holmsburgare, men det finns 
mycket mer att se på, göra och 
köpa.

– I år har vi 20 externa försäl-
jare och man köpa det mesta. 
Allt från frukt och grönsaker till 
hantverk, säger Ann Sundberg 
som tillsammans med maken 
Henrik driver gården. 

Den yngsta försäljaren på 
årets Skördefest är tolv år gam-
mal och den äldsta är 98-åriga 
Derrick Nilsson. Han är krigs-
veteran och har tillsammans 
med sin fru Gunnel Nilsson 
skrivit memoarboken ”Nästan 
hundra år” som bland annat 

skildrar hans upplevelser från 
fronten under vinter- och fort-
sättningskriget.

 – Det finns massor av fakta 
från den tiden, men det här är 
ett personligt perspektiv, säger 
Gunnel Nilsson.  

Boken var ursprungligen av-
sedd endast för Derricks barn 

och barnbarn men då så många 
visat intresse för historien ges 
den ut till allmänheten med bok-
släpp på Bolstaholm på Skörde-
festen.

Kommer för folkdräkterna
Precis som ifjol kommer folk-
dräkter att visas upp under 
Skördefesten, och denna gång 
får Getas folkdräkt ensam stå i  
fokus på lördagen den 21 okto-
ber klockan 15.

– På lördag kommer ett eng-
elskt fartyg till Åland och de 
kommer med busslaster hit en-
kom för folkdräkterna. Man vill 
se det genuint åländska, säger 
Henrik Sundberg.

 Det är folkdräktsexperten  
Elisabeth Dahlén som kommer 
att berätta om vilka olika varian-
ter det finns av dräkterna. Geta-
dräkten som den ser ut i dag togs 
fram på 1920-talet. 

– Basen till folkdräkten är från 

1800-talets udda festdräkter från 
allmogen, säger Dahlén. 

Folkdräkter har i alla tider va-
rit relativt dyra att köpa, men en-
ligt Dahlén är de värda varenda 
cent.

– Den är så mångsidig. Man 
kan ha folkdräkt på allt från hög-
tidsfester till begravningar. 

Det randiga mönstret i kjolen 
i Getas folkdräkt är förlagan till 
de så kallade ”Getalöparna” som 
kommer att finnas till försälj-
ning under Skördefesten vävda 
av Inga Snellman. 

Barnens historia
Den som vill veta mer om den 
anrika gårdens historia kan se 
Janke Berglund gestalta tre 
karaktärer som alla bott på Bol-
staholm, amiralen Nils Åhman, 
vildmajoren Ehrenmalm och 
Fridolf Sundberg.  

Men, som Ann Sundberg 
konstaterar, handlar historie- 
böckerna oftast om män medan 
kvinnornas och barnens per-
spektiv saknas. Annica Dahl-
björk från Ålands kulturhis-
toriska museum kommer på 
Skördefest-fredagen att berätta 

Ponnyridning, teater och folk-
dräktsuppvisning.

Det erbjuds aktiviteter för 
gammal som ung på Bolsta-
holms gård under Skördefes-
ten.

Janke berglund bjuder på en-
mansteater och gestaltar tre 
karaktärer som alla bott på bol-
staholm, amiralen nils Åhman, 
vildmajoren ehrenmalm och 
Fridolf sundberg.

”det kommer att bli en folkfest”, säger Henrik sundberg som tillsam-
mans med frun ann sundberg driver bolstaholms gård.  

skördefest på bolstaholms 
gård betyder massor att 
se, göra och köpa. Främsta 
raden: nicklas nordlund, der-
rick nilsson, tea Ojala, Inga 
snellman och brita Jansson. 
mittenraden: gunnel nilsson, 
annika ahlqvist och elisabeth 
dahlén. bakre raden: Henrik 
sundberg, ann sundberg och 
Janke berglund.
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Högklassiga åländska råvaror  
ger god mat. Nu lyfter vi höstens  

smaker till nya höjder!   

Njut av allt gott som dukas upp i à la carten, 
buffén och de båda caféerna.  

Provsmakningar i taxfree och glada  
drag spelstoner med Åke Hellman.  

Kända dansband varje fredag och lördag! 

Välkommen ombord!

Smakfest  
i höst! 

Skördemånad 
på Rosella 1–30.9

Vikingline.ax/skordemanad

Skördefest����

Rökt åländsk abborrulle

Gräddstuvat rådjursskav

Havtornsparfait med Apelbrand

3-rättersmeny exkl. dryck.

Pris: 40 € vid förhandsbokning.

Emkarbyvägen 487, Finström
Fredag 16-20, lördag 12-18

Ålands egna 
Närpesbageri:

• Smetamunkar och grisar 
• Närpes rågbröd 

• Gårdslimpa 
• Marmelad m.m.

Getabergen

UNDER SKÖRDEFESTEN

SERVERAR VI

SKÖRDE-
FESTBUFFÉ
FREDAG, LÖRDAG 
OCH SÖNDAG

Tel. 49 530  www.soltuna.ax

hur de behandlades och levde på 
Åland under 1700- och 1800-talet. 

– Det var många som kidnappa-
des på Åland, avslöjar Ann Sund-
berg om innehållet. 

Mer kultur finns att beskåda på 
gården genom fotografen Nicklas 
Nordlunds tavlor med naturmo-
tiv från Åland med ramar av driv-
ved. I somras släppte han ett pussel 
med motiv av Kastelholms slott och 
till Skördefesten kommer ett med  
Kobba klintar.

– Det är ett lite svårare pussel,  
säger Nordlund. 

Ålandsfuchsian med Tea Ojala 
och Annika Ahlqvist kommer att 
ha en blomsterutställning och - för-
säljning där besökarna kommer att 
få rösta på den blomman man tyck-
er att är vackrast.

 För alla barn finns det som van-
ligt en drös av aktiviteter, så som 

skattjakt i ett halmslott, ponnyrid-
ning och rundtur till djuren med 
biltraktor.

– Det kommer att bli en folkfest, 
konstaterar Henrik Sundberg. 

Felicia BredenBerg
Foto: Joakim Holmström

98-åriga krigsveteranen derrick nilsson har tillsammans med frun gun-
nel nilsson skrivit memoarboken ”nästan hundra år”. boksläppet äger rum 
på bolstaholms gård och derrick kommer personligen att vara på plats på 
fredagen klockan 11-13 och söndagen klockan 13.30-15.00.

på lördagen klockan 15 kommer elisabeth dahlén att berätta om getas 
folkdräkt som här bärs av brita Jansson.

Fotografen nicklas nordlunds tavlor med naturmotiv från Åland med ramar 
av drivved finns utställda under skördefesten.
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JUST NU HAR VI MASSOR MED PRODUKTER I SÄSONG: 
Bladselleri
Blomkål
Bondböna
Dill 
Fänkål 
Grönkål
Kinakål 
Sockermajs
Persil ja
Zuccini 
Rädisa 
Kornärtskocka
Ärtskidor 
Romansallad
Isbergssallad
Potatis

Äpple
Päron
Gul-, Röd-, Polkabeta
Morot 
Palsternacka 
Rotselleri
Purjolök
Vårlök
Shalotten-, rose-, 
gul- och rödlök 
Kålrabbi
Gräslök
Ärtskott
Buskböna
Broccoli
Krondil l 

#sä t t å l andpå ta l l r i ken

VISSTE DU ATT:
...Åland är Finlands äppelträdgård och här 

odlas över 70 procent av alla äpplen i landet

...De största äppelodlingarna på Åland är  
ca 40 hektar och de minsta ca 1,5 hektar 

...Nya lagringsmetoder ULO (Ultra Low 
Oxygen) gör att det finns inhemska 
äpplen i butik från augusti-mars 

2627827.indd   20 16-09-2019   15:26:53
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Vi samarbetar med
Skördefesten

Karl-Ers 
Äppeljuice
3 l (1,63/l)

Fananamma 
Glass
400 ml (8,43/kg)

ÅCA 
Skördefestost
350 g (11,11/kg)

Amalias 
Limonadfabrik 
Limonader
300 ml (6,30/l)

490

590

389

189

990
Dahlmans 
Köttfärs, nöt

S-MARKET GODBY, Godbyvägen 1424, Godby. Tfn. 010 765 9600. Må-fr.  7–21, lö. 9–21, sö. 11–19
S-MARKET JOMALA, Lövuddsvägen 1, Mariehamn. Tfn. 050 318 3767. Må.-fr. 7–22, lö. 7–22, sö. 10–22 

VARUBODEN CITY, Torggatan 6, Mariehamn. Tfn: 010 76 27100. Må.-fr. 7–22, lö. 9–22, sö. 10–22
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

Priserna gäller i S-market Jomala, S-market Godby och Varuboden City 19–22.9.2019. 

City

/kg

S-market Jomala 
lö. 21.9 kl. 10–15

������������
Skördefest-evenemang
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Äppelrundan går ut på att 
restaurangerna lagar en rätt 
av äpple på ett kreativt sätt. 
Äppelrätten kostar fem euro 
och fem olika restauranger 
är med i äppelrundan.

En annan nyhet som skör-
defestens verksamhetsleda-
re Liz Mattsson lyfter fram 
är passlotten. 

– Vi har produktvecklat 
den i flera år och är väldigt 
nöjda med den nu, säger 
hon. 

Passlotten har erbjudan-
den och fungerar också som 
ett lotteri.

Äppel på 
nytt sätt
Äppelrundan tar fram nya 
äppelrätter

Årets skördefestprogram presen-
teras på Ollas i Lumparby en by 
som varit med i skördefesten un-
der flera år. 

– Byn har ett bra samarbete 
mellan gårdarna och hjälper till 
att lyfta fram varandra, säger Liz 
Mattsson, verksamhetsledare 
för skördefestens vänner som 
arrangerar skördefesten. 

Hos Ollas, Utgård och Sågkvar-

nen händer det massor under 
skördefesthelgen. Man kan gå till 
fots mellan gårdarna eller åka 
traktortaxi som kostar en euro. 

Peter Eklund och Inger Ny-
gård äger gården Ollas de är 
skördefestveteraner för dem har 
evenemanget blivit en vana.

– Det är svårt att låta bli, säger 
Peter Eklund.

Pop-upp och författare
Till vardags har de verksamhet 
i Mariehamn men har öppet un-
der Skördefesten. De kommer ha 
matservering med bland annat 
Peter Eklunds fisksoppa på me-

nyn. På gården kommer det fin-
nas flera försäljare bland annat 
kommer butiken Victor Crafts & 
Design ha en pop upp-butik.

Hos Utgård, Tage och Agneta 
Wilhelms gård, kommer det 
också finnas flera försäljare. 
Paret är havtornsodlare och 
kommer sälja sina havtornspro-
dukter och förutom det finns det 
allt från lapptäcken, lammkött, 
hantverk till böcker och stickade 
strumpor till salu. Författaren 
Pernilla Lindroos kommer fin-
na på plats och signera sin bok 
”Breven från E”. 

– Vi har 10-11 olika försäljare 

hos oss, säger Agneta Wilhelms.
Liz Mattsson säger att det i år 

är rekordmånga försäljare ut-
spridda på olika platser, en an-
nan trend i år är att många valt 
att satsa på maten. 

Street food 
Hon nämner Våffelrakan och Me 
Gusta på Open water brewery 
och rådjurssoppa på Himmyra 
gård som några exempel. Hos 
Utgård kommer det finnas ham-
burgare med pitabröd.

– Kom hungrig till årets skör-
defest, säger Liz Mattsson. 

Hos Sågkvarnen är maski-

ner och motorer i fokus, Tore 
”Putte” Karlsson och Ann-Mari 
Karlsson driver sågkvarnen. 

– Den har uppstått genom ett 
genuint intresse för byns histo-
ria och för det gamla, säger Putte 
Karlsson. 

Här kommer de ställa ut gamla 
landmotorer och även en gam-
mal maskin som hyvlar pärtor. 
Det kommer också finnas försäl-
jare på plats och kaffeservering. 

– Man ser tydligt hur sällskap 
delar på sig när de kommer hit, 
männen går först till maskiner-
na och damerna till försäljarna, 
säger Ann-Mari Karlsson. 

– Vi är ju ingen traditionsenlig 
gård men här får man se hur det 
gick till förr i tiden, säger Tore 
”Putte” Karlsson. 

– Många som är uppväxta på 
en gård förr i tiden brukar kän-
na igen det vi har här, säger Ann-
Mari Karlsson. 

AlexAndrA GrAhn
Foto: SteFAn ÖhberG

Gårdarna redo för skördefest

Massor av program på årets 
skördefest 20-22 september. 

Street food inspirerad mat 
är en trend och gårdarna har 
rekordmycket försäljare i år.

tore ”putte” Karlsson och ann-mari Karlsson driver sågkvarnen i Lumparby. den kom till genom ett genuint intresse för byns historia berättar 
putte Karlsson.

peter eklund är kock till yrket och kommer servera sin populära fisk-
soppa på Ollas i Lumparby som han driver tillsammans med sin fru 
Inger nygård som är hantverkare..

Havtornsodlarna tage och agneta Wilhelms kommer sälja sina 
havtornsprodukter på Utgård. där finns också matservering och flera 
andra försäljare.

skördefest
Gårdarna redo för

Allt inom VVS!

tel: 19555
www.vvsexperten.ax

Service
Installation
Entrepenad

Öppet LÖRDAG 21.9 kl 11–20

� Mat i Växthuset
� Titta in i Rökeriet

� Kaffe vid havet
� Försäljning m.m.

Zimpjumpa
med 

Hela Hälzan
(med reservation 

för vädret)

Herrövägen 217, Lemland � 040 5642308

ZiZi jjVälkommen!

Till ÅRETS SKÖRDEFEST har 
Judy bjudit in den kreativa hemmabagaren 

BENITA BJÖRKE och hennes 
URBOTA KAFÉ som även säljer 

hembakat bröd och barkknäcke.
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ÖPPEN GÅRD fredag 20.9 och lördag 21.9 
kl. 11–21, söndag 22.9 kl. 11–17

Kom och njut av hösten 
med alla dina sinnen. 

Varmt välkommen!

BOLSTAHOLMS GÅRD 
Bolstaholmsvägen 22, Geta, 
Ann och Henrik Sundberg  

Tel 0457 313 5400
www.bolstaholm.ax

Ta en titt på Niclas Nordlunds utställning i Mejeriet!

Välkommen  till Bolstaholms Gård
                   på Skördefest!

Alla dagar bjuder vi på massor av 
gratisaktiviteter för hela familjen. 
Vad sägs om tramptraktorrally, 

labyrint och hästskokastning. Testa 
på luftgevärsskytte och skattjakt i 
halmslott. Åk biltraktor på guidad 

rundtur till djuren på betet och 
mekanisk rodeotjur. 

Ansiktsmålning och ponnyridning. 
Träffa kor, hästar och höns. 

UNIKT TILLFÄLLE! 
Geta folkdräkter presenteras lördag 21.9 kl. 15!

Gårdens historia utifrån tre karaktärer som 
bott på Bolstaholm; amiralen Nils Åhman, 
vildmajoren Ehrenmalm och Fridolf Sundberg 
framförs av Janke Berglund.

Boksläpp med krigsveteranen Derrick Nilsson 
fredag 20.9 kl. 11-13, söndag 22.9 kl. 13.30-15.

”Hur levde kvinnor och barn förr?” 
pedagog Annica Dahlbjörk berättar 
fredag 20.9 kl. 15 och 18.

Blomutställning med Ålandsfuchsian, 
rösta fram den vackraste blomman!

Fredag Kl 14 och 19. Lördag Kl 12, 13, 14, 17 och 19.
Söndag Kl 13 och 15

Vi bjuder på skördefest i tre dagar 
med massor av gratisaktiviteter.

FÖRSÄLJNING
� I gårdsstyckeriet säljer vi 
hängmörat biffkött, med-
vurstar, grillkorvar, rökt 
Delikatessstek, lövbiff m.m. 
Specialpris på malet kött 
och kryddblandningar!
På gården finns många försäljare som säljer lokalproducerade 
produkter och hantverk.

TRÄDGÅRDSCAFÉ:
�Njut av vår Bolstaholmsbakelse, 
klassikern Bolstaholmsburgaren, 
Korvburgare och Grönburgare och 
svalka dig med åländska drycker.

Manus och regi: Robert Liewendahl

Ann och Åsmund Sundberg hälsar er 
välkomna till gård nummer

MARSKOGENS LAMM

Lamm, styckeri och hantverk i lugn gårdsmiljö
ÖPPET: Fredag 20.9 och lördag 21.9, kl 11–20

 2

SERVERING: En härlig skördefestmeny med bland annat grillade 
lammsnäckor. Kaffeservering, kaffebröd och Ålandspannkaka serveras 
av Dan Förström och Werner Sundberg med familjer.

Landströmsgatan 21, Svartsmara
Tel. 0457 342 0784   www.marskogens.ax

Det går bra 
att betala med 

bankkort

FÖRSÄLJNING AV:
� Rökt åländskt lamm, korv från gårds-
 styckeriet, leverpastej, fryst lammkött. 
� Garn, skinn, smycken, skinnprodukter, 
 insektshotell, stickat, tovat, tvål av åländska råvaror.
� Matbröd, äpplen, ekologiska kryddor, honung, getost och killingkött, 
 glutenfritt bröd, havtornsprodukter, ekologiska grönsaker, rotfrukter, 
 potatis, inläggningar, marmelader, saft och sylt, kaffe rostat på Åland

Prisbelönta 
korvar!

Årets försäljare: Siv och Peder Blomsterlund, Peders 
Aplagård; Annette Häger-Ahlström, Annelund; Kim och 
Linda Pihl, Sodergards.ax; Lita Gustavsson och Bertil 
Andersson, Wätteros gård; Jesper Berglund, Bärlunds; 
Sussie Nordberg och Mia Påvals; Susanne Söderman, 
Sahras Lantliga; Victor Förström och Mikaela Håkans-
son; Sanna Sarling, Sarlings rostade kaffebönor; 
Erica Erlund, Mosebacka; Odlarringen

Följ med på bussrundtur under lördagen.  
Vi besöker Västerro, Amalias Limonad- 
fabrik & Mercedes choklad fabrik,  
Lumparby Ollas, Utgård, Sågkvarnen  
i Lumparby samt Open Water Brewery. 

Välkommen med!

Ta bussen 
till Skördefesten Boka

din plats
Tel. 26311 eller  

info@vikinglinebuss.ax

Lördag 21 september från Bussplan, 
start kl. 12.00, stop kl. 18.00.
Pris: 15 € vuxen,  
 5 € barn under 12 år,  
 gratis för barn under 6 år.
Kontant- eller kortbetalning  
till chauffören.

Vikinglinebuss.ax

ÄPPELMUST FRÅN ÅLAND
100 % natur!

 www.grannas.ax
Tfn +358 (0)4573832507 � e-post: jan@grannas.ax 

äppel
GRANNAS

Å L A N D

Vid Grannas äppel plockar vi solmogna äpplen 
från träden och pressar saften ur dem. Det är allt. 

Inga övriga smak- eller tillsatsämnen behövs.
Must i olika förpackningar hittar du i en välsorterad butik.

Under Skördefesten finns vi på Bolstaholm.

Grannas Bistro
Öppettider: se Facebook eller grannas.ax.

Öppet under hela Skördefesten!
Trubadur Tony Wikström uppträder lördag 21/9 från kl. 19 och framåt.
Bistron är abonnerad torsdagen den 19/9 hela dagen.
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Torggatan 2, tel. 28 000. www.williamsbuss.ax

Pris 10 €/person. Barn under 6 år åker gratis.
Ingen förhandsanmälan. Kontant betalning direkt till chauffören på bussen. Start och stopp vid bussplan i Mariehamn.

Ta Williams Buss till Skördefesten!
Lördag 21 september kl. 11.00–17.30. Enkelt och bekvämt! 

STOLT HUVUDSPONSOR AV SKÖRDEFESTEN!

Vi besöker Marskogens Lamm i Finström  
och Haga Kungsgård i Saltvik.  

Läs mera på www.williamsbuss.ax 

 
Skördefest på Taffel-chipsfabriken

Sundsvägen 420,  22410 Godby

FREDAG 20.9
Kl. 11 Marknaden och bistron öppnar. Försäljning av chips, 
  Haraldsby jubileumspåse, Oolannin limpa, blommor och höstkransar 
  samt havtornsprodukter. Ka� eservering.
Kl. 11-20 Barnaktiviteter: trampcyklar, gör din egen chipsstrut, tävla och vinn chips 
Kl. 11-20  Guidad tur med Röde Orms minitåg Kl. 11-18 Rundvandring i fabriken 
Kl. 15-19 Varubodens kockskola för barn 
Kl. 20  Marknaden stänger, förutom bistron som är öppen till kl. 21

LÖRDAG 21.9
Kl. 11 Marknaden och bistron öppnar. Försäljning av chips, 
  Haraldsby jubileumspåse, Oolannin limpa, blommor och höstkransar 
  samt havtornsprodukter. Ka� eservering.
Kl. 11-20 Barnaktiviteter i lagret: trampcyklar, gör din egen chipsstrut, 
  tävla och vinn chips
Kl. 11-20 Guidad tur med Röde Orms minitåg 
Kl. 11-17 Ansiktsmålning för barn 
Kl. 11-15 Varubodens kockskola för barn 
Kl. 11-16 Rundvandring i fabriken 
Kl. 20 Marknaden stänger, förutom bistron som är öppen till kl. 21

SÖNDAG 22.9
Kl. 10 Ta� el Run Motionslopp, första start kl. 10 Kl. 11. Marknaden och 
  bistron öppnar. Försäljning av chips, Haraldsby jubileumspåse, 
  Oolannin limpa, blommor och höstkransar samt havtornsprodukter. 
  Ka� eservering.
Kl. 11-17 Barnaktiviteter i lagret: trampcyklar, gör din egen chipsstrut, 
  tävla och vinn chips
Kl. 11-17 Guidad tur med Röde Orms minitåg
Kl. 11-16 Ansiktsmålning för barn
Kl. 17 Marknaden stänger. Tack för i år!

TAFFEL RUN är ett nytt motionslopp som springs på en bana runt fabriken inne 
på fabriksområdet så du behöver inte vara orolig för den livliga Skördefest-trafi ken. Loppet 
passar för alla åldrar och runt banan för de större barnen och de vuxna kommer det att 
fi nnas inslag av små och roliga inslag liknande de vi sett i Mästarnas Mästare. Fina vinster 
utlovas - barnen kan vinna bl.a. presentkort  och de vuxna kan bl.a. vinna ett års förbruk-
ning av pytt i panna (52 påsar).

VUXENLOPP kl. 10.00  – för alla intresserade, 12 år uppåt:
Sträcka: Runt fabriken, 1 km/varv.
I vuxenloppet springer du på tid och kan välja mellan 30 och 60 minuter. 
Varje varv skall deltagarna plocka med sig en - max två potatisar - från potatis-
lådan som är placerad längs banan. I varvnings-/målområdet får varje deltagare 
sedan lämna av sina potatisar i en papperskasse innan ett nytt varv påbörjas.  Vin-
nare av respektive lopp (30/60 min) är den som har tyngst påse när tiden går ut. 
Alla deltagare också får ta med sig sin potatiskasse hem. En påse chips till alla som 
deltar.
Deltagaravgift: 10 €/person. Anmälan via Facebook-eventet ”Ta� el Run 2019” 
eller på plats under Skördefesten, dock senast 30 minuter före start.

BARNLOPP kl. 11.00  – för barn 6-12 år: Sträcka: Ett varv runt fabriken, 1 km.
Barnen springer ett varv runt banan där tre räknestationer skall passeras. På 
stationerna skall vanliga potatisar och små chipspåsar räknas. När barnen kom-
mer i mål får de fylla sina svar i ett enkelt formulär. Medalj och liten chipspåse vid 
målgång till alla som deltar. De som har fyllt i rätt antal på räknestationerna deltar 
också i utlottningen av priser.
Deltagaravgift: 5 €/barn. Anmälan via Facebook-eventet ”Ta� el Run 2019” 
eller på plats under Skördefesten, dock senast 30 minuter före start

KNATTELOPP kl. 11.15 – för barn upp till 6 år: Sträcka: cirka 500 meter.
Ett varv runt den utsatta banan – inga hinder, inga uppgifter som skall lösas. 
Medalj och liten chipspåse vid målgång till alla som deltar.
Deltagaravgift: 3 €/knatte. Anmälan via Facebook-eventet ”Ta� el Run 2019” 
eller på plats under Skördefesten, dock senast 30 minuter före start.
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Öppet alla dagar 10.30-22
Nattluckan öppen fredag-lördag 01-05

Kotipizza Mariehamn • 018 22400

SPECIAL OPERA 10,90        21,00        30,50
Tonfisk, skinka, salami

AMERICANA 10,90        21,00        30,50
Skinka, ananas, Aura®-blåmögelost

KÖTTMÄSTARE 12,90        25,00        36,50
Skinka, beef’n’roast-nötfärs,
rostad bacon, kebabkött, pepperonikorv

TROPICANA 9,90        19,00         27,50
Skinka, ananas

QUATTRO STAGIONI 11,90        23,00        33,50
Tonfisk, skinka, champinjon, räkor

MEXICANA 11,90        23,00        33,50
Mexicana-sås, pepperonikorv,
ananas, jalapeno

POLLO AMERICANA 10,90        21,00        30,50
Grillad kyckling, ananas,
Aura®-blåmögelost

BURGER 10,90        21,00        30,50
Beef’n’roast-nötfärs, cheddarostsås,
sallad, Long island-hamburgerdressing

BERLUSCONI 11,90        23,00        33,50
Fiberrik pizzabotten, rökt ren,
kantarell, rödlök

PARMIAMO 12,90        25,00        36,50
Parmaskinka, körsbärstomat,
baby rucola, parmesanost

OPERA 9,90        19,00        27,50
Tonfisk, skinka

MOZZARELLA 11,90        23,00       33,50
Mozzarella, körsbärstomat, baby rucola

BOLOGNESE 8,90         17,00       24,50
Maletköttsås

PEPPERONI 9,90        19,00        27,50
Tonfisk, pepperonikorv

KEBAB 11,90        23,00       33,50
Kebabsås, kebabkött, rödlök, sallad,
vitlöksmajonnäs

ZORBAS 11,90        23,00       33,50
Feta, rödlök, paprika, oliv

BACON-BARBEQUE 11,90        23,00       33,50
Barbequesås, rostad bacon, rödlök,
ananas

MARGHERITA 8,90        17,00        24,50
Extra ost

HÄRKIS-BURGER 9,90        19,00        27,50
Kryddad härkis, sallad,
long island-hamburgerdressing

GLUTENFRI PIZZA     +2,00
Du kan beställa vilken pizza som helst i mediumstorlek
som glutenfri med ett tilläggspris på 2€

PERFETTA  - SKAPA DIN EGEN PIZZA

HEMKÖRNING TILL HELA FASTA ÅLAND 
Startavgift 5,90€ • 0,20 cent/km tillkommer • Köper man för över 20 euro bjuder vi på startavgiften!

1 FYLLNING 8,90         17,00        24,50
2 FYLLNINGAR 9,90        19,00         27,50
3 FYLLNINGAR 10,90        21,00        30,50

4 FYLLNINGAR 11,90       23,00       33,50
5 FYLLNINGAR 12,90       25,00       36,50

PLANKPIZZOR
BEEF’N’ROAST 13,90
Cheddarostsås, beef’n’roast-nötfärs, jalapeno, baby rucola,
chipotlemajonnäs

VEGE 13,90
Koskenlaskija®-sås, feta, oliv, körsbärstomat, rödlök, baby rucola,
pumpafrön, vitlöksmajonnäs

KYCKLING 13,90
Cheddarostsås, grillad kyckling, feta, avokado, baby rucola, chilimajonnäs

PARMASKINKA 13,90
Koskenlaskija®-sås, parmaskinka, körsbärstomat, baby rucola, parmesan-
ost, pumpafrön, vitlöksmajonnäs

LAX 13,90
Koskenlaskija®-sås, kallrökt regnbågslax, rommousse, syltad rödlök,
färsk dill

MONSTREN
NEW MEXICO 13,90
Mexicana-sås, beef’n’roast-nötfärs,
cheddarostsås, rödlök, avocado

TEXAS 13,90
Skinka, rostad, bacon, kebabkött,
salami, pepperonikorv

NEW YORK 13,90
Grillad kyckling, pepperonikorv, ananas,
Aura®-blåmögelost, rödlök

VALFRI MONSTER från 13,90
5 valfria fyllningar

= Eldig = Vegetarisk

XL XLL LM M

Lunch ALLA dagar
mellan 10.30-15.00
VALFRI M-PIZZA OCH DRYCK 10€
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”En synnerligen storslagen och fro-
dig vildvuxenhet som direkt faller mig  
i smaken! Här har inte ympats i onödan; 
i stället besjungs devisen ’more is more’. 
Ett äppelträd som hämtat ur sagornas 
värld” lyder en röst ur juryn. 

Vinnarträdet är inte bara vildvuxet 
och vackert, det är också enormt – och 
gammalt.

– Vi tror att det är över hundra år. Det 
var stort redan när min mamma var liten 

och hon är nu över 70 år, säger Linda. 
Äppelträdet ger dem fyra olika sor-

ters äppel. Vissa av dem äter Linda och 
hennes familj tidigt på säsongen, andra 
senare. En av sorterna är suverän till  
äppelmos. 

Tävlingsvinsten är tre passlotter till 
Skördefesten på Åland som drar igång 
till helgen samt ett diplom med utmär-
kelsen Ålands vackraste äppelträd.

– Det ska få hänga på väggen i stugan. 

Flera favoritträd
Vinnaren utsågs av en jury bestående 
av Pernilla Gabrielsson, frukt- och 

bärrådgivare, Liz Mattsson, verksam-
hetsledare för Skördefestens Vänner, 
och Nya Ålands kulturredaktör Tomi 
Riitamaa.

Var och en av jurymedlemmarna fick 
rangordna sina fyra favoritträd. Rang-
ordningen omvandlades till poäng och 
vinnaren blev det träd som fick flest po-
äng.

Andra tävlingsbidrag som föll juryn  
i smaken är de från Anette Nyqvist-
Källroos, Gunilla Jansson, Mia Korpi, 
Ella Broo och Lena Sorsa. 

text och Foto:
Ida K. Jansson

Här växer 
Ålands 
vackraste 
äppelträd

Linda Karlsson är vinnare 
i nya Ålands äppelträds-
tävling. med på bilden är 
hunden Ludde. 

Linda Karlssons äppelträd i sund 
delvik är vinnaren i nya Ålands äp-
pelträdstävling.

PÅ NYAN.AX 
BILDER

NU ENDAST 11 DAGAR
TILL SHOWTIME!

Hyllningen till the Eagles som kallats
årets konsert kommer till Åland

Kom och upplev en nostalgikväll
utan like tillsammans med bandet

Dollan & Friends!
Alandica 28.9. Showtime 19.00. Biljetter Alandica bokning.

See you!

SKÖRDEFEST REA

20%
på all inredning

Gäller ej Mumin

SPECIAL

Orkidé
9,95

3 stänglar.
Så långt lagret

räcker.

Gäller 18-21.9

Verkaregränd 4. Tel 16 790  �  Vard. 9-17, lörd. 10-15
Strandgatan 33, Mariehamn, 

info@alandica.ax   www.alandica.ax  tel 24 570

Perfekt läge

MÖTE

Ordna nästa möte
mitt i Norden!

Alandica – 
en modern, funktionell 
konferensanläggning 

i Mariehamn, 
vid  stranden av 
Östra hamnen.

Dagskonferenspaket
från 43€/person.
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Maxinge Center, tel. 12 629 
Vardagar 10–19, lördagar 10–17, söndagar 11–15

Elektronik i toppklass
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Slowcooker
6 liter, digital timer, kan användas 
på spisen, 3 temperaturer, elegant 
design, 200W

79€

Matberedare
2.3L stor skål / 1.7L användbar kapacitet. 2 
hastigheter med pulsfunktion. 1.5L jug blender 
kanna, skärblad för att riva, skiva och hacka, 
degknådare och skärblad för att purea.
Maskindisksäkra delar. 850W.

139€

Elvisp
4 hastigheter med
turbofunktion.
Innehåller ett par
Helix vispar och ett
par degkrokar.
500W. 69€

Spiralizer
Tre skärblad för stora och små spiraler 
samt spiralskivor. Behållare på 1,3 liter. 
Säkerhetsspärr. 300W

69€

Brödrost
Fullmatad med smarta funktioner
för att få ditt rostade bröd precis
som du vill ha det.

59€

Mixer
3 hastigheter med 
pulsfunktion. 1.5L
kapacitet. Maskin-
disksäkra delar. 
800w. 

99€

100€

PAKETPRIS MED 
BRÖDROST

Vattenkokare
Snabbkokningsfunktion. Avtagbart, 
tvättbart filter.
2400W

49€

Sjökvarteret  Tel 21 505
www.salt.ax

fredag och lördag kl. 10-20
söndag kl. 10-14

Ålands största sortiment
av lokalt hantverk

Axskålar från Lugnet Keramik -20%
Blombuketter och prydnadspumpor 
vid entren, odlare Siv Linney. 

Camilla Henriksson från Geta är på plats och 
berättar om sina ekologiska handgjorda tvålar 
Fredag och lördag kl.12-15.

FYNDHÖRNA!

SKÖRDEFEST 20-22.9

Dagsfärskt bröd från 
Johannas Hembakta.
Hemvete, bullar, semlor m.m.

Café SALT
håller öppet
fredag och lördag kl 11-20
söndag kl. 11-14

    Herrorkestern med Elina underhåller 
fredag kl.18-20, lördag kl 13-15
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Viltolyckor sker dagligen på landskapets vägar. 
Omkring 200 rådjursolyckor och en handfull älgolyckor 
anmäls till polisen årligen men det fi nns skäl att tro att 
mörkertalet är stort. Olyckor som inte anmäls leder till onödigt 
lidande för det skadade djuret eftersom ingen eftersöksjägare 
kan skickas ut för att kontrollera det skadade djuret. I första 
hand bör man anpassa körstilen för att minimera risken för en 
viltolycka. Var särskilt uppmärksam vid åkerkanter, 
föryngringsytor och vattendrag samt i gryning och skymning. 
Viltet använder ofta samma stigar så med tiden lär man sig 
var risken är extra stor. 

• Varna andra trafikanter
Minska risken för att den första olyckan 
leder till fl er olyckor genom att var-na 
andra trafi kanter. Sätt på varningsblin-
kers och sätt upp varningstriangel vid 
behov. Flytta fordonet, om möjligt, till 
vägrenen eller parkeringsficka.

• Anmäl till polisen
Ring 112 för att anmäla en viltolycka. 
Har det inte skett några personskador 
eller fi nns risk för fl er olyckor kom-
mer polisen sällan ut till platsen. I stäl-
let kontaktas eftersöksjägare som får 
till uppgift att ta hand om det skadade 
eller döda djuret. Tänk på att lämna så 
detaljerad olycksplatsbeskrivning som 
möjligt åt polisen. Informera även om 
det var fl era djur tillsammans med det 
påkörda djuret.

• Markera platsen
Använd något väl synligt för att mar-
kera platsen. Platsen som man marke-
rar är den där ett dött djur ligger kvar 
vid vägen eller där ett skadat djur för-
svann till skogs. Har djuret försvunnit 
från platsen binder du markering-en i 
den vägkant där djuret försvann - inte 
där det kom ifrån. Ligger ett dött djur 
kvar på vägbanan ska du, om möjligt, 
fl ytta ut det till vägrenen. Om inte 
eftersöksjägaren ges goda möjligheter 
att genomföra eftersöket riskerar man 
att djuret utsätts för mycket onödigt 
lidande.

• Gå ej i spåret
Vid markering av en viltolycksplats ska 
du bara markera vid vägkanten. Att 
trampa runt på platsen i onödan försvå-

rar och fördröjer spårarbetet för både 
eftersöksjägaren och hunden. 

• Skadat vilt
Om djuret fi nns kvar på kollisionsplat-
sen och är skadat, men fortfarande le-
ver, ska det i regel lämnas ifred i vän-
tan på eftersöksjägare. Om du har rätt 
kunskap och utrustning för att avliva 
djuret själv ska det göras i samråd med 
polisen. Tänk på att respektera det ska-
dade djuret. Låt det ligga ifred och stå 
inte nära eftersom det kan skrämmas 
iväg eller utsättas för en oer-hörd stress 
om det inte kan fl y p.g.a. sina skador. 
Du kan också själv komma till skada om 
djuret plötsligt reser sig. Tänk på att inte 
närma dig ett större klövvilt framifrån. 

• Dött vilt
Om viltet du kolliderar med är dött är 
det viktigt att du drar bort det från väg-
banan. Det gäller även småvilt som t.ex. 
hare, räv eller mårdhund. Dött vilt lock-
ar till sig rovdjur, såväl däggdjur som 
stora rovfåglar. Dessa kan i sin tur leda 
till nya trafi kolyckor.

• Oskadat vilt
Anmäl alltid en viltolycka även om dju-
ret var till synes oskadat. Det är omöj-
ligt för föraren att bedöma om djuret 
skadades eller inte – det avgörandet 
görs av eftersöksjägaren. 

• Tamdjur
Olyckor med tamdjur ska också anmä-
las till polisen. Avliva inte skadade tam-
djur!

SAMMANFATTNING
• Anpassa farten, använd bilbälte • Var extra uppmärksam vid åkrar,
kalhyggen och sjöar samt från skymning till gryning  
• Anmäl viltolycka till 112 • Markera olycksplatsen 

Vilt
på väg!

Bilen som kör i 70 km/h hinner stanna om en 
fara, tex ett vilt, dyker upp ca 50 meter framför 
bilen medan bilen som kör i 90 km/h kolliderar 
med en hastighet av 70 km/h. Uppgifterna 
förutsätter bra bromsar, ordentliga däck och 
torr asfalt.

Om olyckan ändå är framme finns ett antal saker att tänka på:

�
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�
 Klipp ur och spar

Anmäl viltolycka!

Ring 112
Viltremsor � nns att hämta utan kostnad 
hos Fordonsmyndigheten. På baksidan 
� nns mer information om hur man går

till väga vid en viltolycka.

Viltolycka RING 112
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Det är skördetider på Åland då 
är vi bortskämda på med nyt-
tigheter fulla med antioxidanter 
och vitaminer. 

– På Åland har vi tillgång till 
dessa grödor tidigt på hösten. Vi 
har dem nära oss och de har inte 
gått inte igenom långa kemiska 
processer eller fabriker, säger 
Maria Holm. 

Hennes filosofi handlar om att 
ge kroppen rätt sorts energi då 
mår och orkar man bättre och 
får ett friskare liv. 

Rörelse bästa medicinen 
Kost och hälsa har alltid varit ett 
intresse för Maria Holm. Som 
utbildad lärare ligger också allt 
som är kopplat till barns hälsa, 
rörelse och kost henne varmt om 
hjärtat.

– Den största glädjen du kan ge 
ditt barn är ditt välmående. Att 
vara i rörelse är den bästa medi-
cinen både för barn och vuxna.

Vanlig miss 
Genom sitt företag, Health by 
Mia, hjälper hon människor 
med kostrådgivning och träning, 
en av de vanligaste missarna 
många gör när man vill få igång 
en hälsosammare livsstil är att 
man går in för hårt. 

– En helomställning direkt är 
nästan alltid dömd för att miss-
lyckas. 

Istället ska man göra lite åt 
gången och vara positivt inställd 
till varenda liten förändring man 
gör. 

Förbjud inte 
Maria har tidigare tävlat i body 
fitness och berättar att det hälso-
samma under en period i hennes 
liv nästan gled över till det extre-
ma. Även om det var ett häftigt 
moment att se vad man kunde 
göra med kroppen var det en tid 
hon inte mådde särskilt bra.

– Men utan den extrema tiden 
med dieter och annat hade jag 
inte haft det hälso-tänk jag har 
idag. 

Idag går hon in helt för en 
hållbar hälsosam livsstil. Som 
träningscoach och kostrådgivare 
är hälsa något hon inte bara fö-
respråkar utan också måste leva 
upp till.

– Om jag hade stått med 
Healthbymia-kläder och be-
ställt snabbmat varje dag så att 
alla såg det och sedan spridit 
runt hur bra jag mår och hur  
mycket jag orkar träna hade jag 
inte kunnat övertala mina kun-

der till att de ska äta gröt och ägg 
för att må bra.

Men att leva hälsosamt bety-
der för Maria inte att man måste 
utesluta en massa saker. 

– För då blir det förbjudna det 
man hela tiden går och tänker på 
och vill ha. 

Hälsa brett begrepp
Att leva hälsosamt är att brett be-
grepp och hälsa är olika för alla 
och ordet därför diffust. 

– Bra mat och träning är häl-
sosamt, tillräckligt med sömn är 
hälsa, rörelse är hälsa, att inte 
stress är hälsa. Ibland har vi en 

tendens att överdriva saker vi 
gör. Vi vet att träna är hälsosamt 
men om man tränar för mycket 
och det går i överdrift rätt fort 
mår man inte bra och till slut är 
det inte längre hälsosamt. 

Ett tips Maria är att man ska 
lära sig känna efter hur man mår 
för dagen. 

– Lyssna alltid på dig själv,  
inspireras av andra men gör inte 
exakt likadant. Tänk på att du är 
inte dom, du är din egen. 

AlexAndRA GRAHn
Foto: SteFAn ÖHbeRG

Ät rätt i höst, våra lokala råva-
ror är bäst just nu för den som 
vill ha näringsrik kost. Person-
liga tränaren och kostrådgiva-
ren Maria Holm vill inspirera 
andra till att äta bättre och 
röra på sig mer.

maria Holm är personlig tränare och kostrådgivare. Hon tipsar om näringsrika råvaror i skördetider.

maria Holms recept på laxtortilla innehåller åländsk vildlax. 

•	 Gör en sak i taget. till 
exempel vill du äta min-
dre socker ät mindre en 
dag per vecka. 

•	 Starta dagen med ett 
glas vatten. Lägg i citron 
eller lime som piggar upp.

•	 be om hjälp. Fråga andra 
som kan om sånt du fun-
derar över, att investera 
pengar i sin hälsa är alltid 
att betalat till sig själv.

•	 lägg inte för hård press 
på dig själv. gör det 
roligt, lek med barnen el-
ler 10 minuter promenad 
med en vän. 

•	 Sömn och rutiner är a 
och O till hur vår hjärna 
tänker och prioriterar.

Gå in för en hälso-
sammare livsstil

nyttigheter

Fortsättning på nästa sida >>

Kom i form med 
åländska
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skördetider
Näringsrika råvaror i

maria Holm tipsar om nyttiga och lättlagade recept och listar åländska råvaror.

Gör så här:
•	 skär laxen i lagom stora kuber. stek 

den i lite av den åländska kallpres-
sade rapsoljan. Krydda laxen med 
flingsalt och lite chilisås. rosta där-
efter sesamfrön i en torr stekpanna. 
strö över flingsalt. 

•	 skär gurkan i mindre delar, men be-
håll kvar skalet. skär purjolöken i lite 
bredare bitar och fyll tortillan med 
alla tillbehören. 

•	 passar bra att njuta både kall som 
varm! perfekt lunch att ha med sig 
på språng eller utflykter!

Maria HolMs recept 
på laxtortilla

åländska råvaror:
•	Spenat
•	Äpple

Övrigt:
•	Fryst	mango
•	(selleri,	valfritt)
•	Pressad	limesaft

Gör så här:
mixa alla ingredienser. 
blanda ut med vatten 
för att få den tjocklek 
du vill ha på smoothien.

GreensMootHie

Laxtortilla.

För	en	hälsosam,	
färgrik vardag är 
grundråvarorna  du 
behöver enligt maria 
Holm följande:
•	 bladspenat
•	 broccoli
•	 morot
•	 äpple
•	 åländsk fisk
•	 pumpafrön
•	 solrosfrön
•	 Åländska rapsoljan och alla 

sorters örtkryddor vi kan få 
närodlade här på Åland. 

Grundråvarorna ger dig:
•	 Goda fetter som är bra för 

hjärta och kärl, samt energi 
till hjärnan.

•	 Vitaminer behövs för vårt 
immunförsvar och att hålla 
oss pigga. Våra närodlade 
äpplen!

•	 antixoidanter det färgrika i 
grönsakerna, framförallt de 
gröna grönsakerna ger dig 
mycket antioxidanter som 
är bra för alla kroppens 
celler.

•	 ”Gröna proteiner” protei-
ner från växtriket är både 
näringsrikt och billigt att  
använda. broccolin är ett 
perfekt alternativ tillsam-
mans med baljväxter och 
diverse frön. dessutom 
får vi allt i ett och samma, 
antioxidanter, vitaminer och 
goda fetter.

recept: Maria HolM
Foto: steFan ÖHberG

åländska råvaror:
•	Morot
•	Broccoli
•	Bladspenat
•	Rädisa
•	Vitlök

Övrigt:
•	Kikärter	(förkokta	i	förpackning	
går bra för den som behöver göra 
snabbt)
•	Vattenmelon
•	Pumpafrön,	solrosfrön	och	
kokosflingor
•	Olilvolja,	flingsalt,	spiskummin

Gör så här:
•	 plocka ihop salladen. tips är 

att behålla grönsakerna i större 
bitar så att det blir mer tugg-
motstånd och matig sallad. det 
behåller även dess krispighet!

•	 mixa kikärterna med en liten 
skvätt olivolja. Krydda med 
flingsalt, spiskummin och 
vitlök. blanda ihop pumpafrön, 
solrosfrön och kokosflingor i en 
mindre skål. skär upp vatten-
melonen i lagom stora bitar. 
plocka ihop din egna sallad och 
njut!

sallad Med HuMMus ocH GrÖnsaker

åländska råvaror:
•	Åländsk	vildlax
•	Gurka
•	Groddar
•	Purjolök
•	Babyspenat
•	Åländska	kall-
pressade rapsolja 
att steka i

Övriga råvaror:
•	(Fryst	mango,	
valfritt)
•	Koriander
•	Rostade	 
sesamfrön
•	Schirracia-majo
•	Chilisås
•	Tortilla	bröd
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Vi fi rar Avancia Torggatan 5 år med 
superbra pris på träningskort. Vi ger
upp till 15% rabatt – här ingår allt – 
bl.a. styrketräning på bägge gym inkl. 
nyckelgym, gruppträning, virtuell träning 
och massor av konditionsmaskiner.  
(OBS! alla inköp sker på Neptunigatan).

GRUPP-
TRÄNINGS-
KONCEPTET
FortGjort 

Enkelt, roligt 
och passar alla!

www.avancia.ax |  Neptunigatan 1  |  Torggatan 14  | info@avancia.ax

Personlig träning Köp ett PT startpaket för 
endast 183 € (204 €). I paketet ingår konsultation samt 3h PT.

T
K
F
o

NYHET             i höst!

5 års kampanj på
TRÄNINGSKORT 

Hos oss hittar du den bredaste och största gruppträningen
på Åland. HÖSTSCHEMAT erbjuder 163 st variationsrika pass 

per vecka med liveklasser och virtuellt.

Köp
FOOD-
BOX!

Vår goda,
nyttiga och
näringsrika

träningsmat!
7,50/st

5 st för 37,50
10 st för 70€

Endast 

 (prisex.)

 36,55 €
/månad!

Erbjudanden gäller t o m 30 septemberHos oss hittar du behandlingar 
från topp till tå, bland annat:

Receptionen öppen ons & tors 17–20, fre 11–13 
Torggatan 1 (innergården).  Tel 0401 680 082

Din MåBra oas mitt i stan

� Fotvård
� Massage
� Hotstone massage
� Vaxning/sockning
� Ekologiska ansikts-
     behandlingar
� Lashlift

� Microblading
� Sminkningar
� Keratinbehandling
� Gelnaglar
� Botox & � llers
� Frisörtjänser m.m.

Besök gärna vår hemsida  för mer info
och för tidsbokning: skonhetsmagasinet.ax

Tel 14 950, Skarpansvägen 28
Öppet: mån-fre 9-17, lör 10-14

www.ecoride.se

KOM I FORM
• Pilatesbollar • Hantlar • Handleds- 
 och vristvikter • Handklämmor

• Theraband + mycket meray

ANNONSERA HÄR!

Ring 23 444

ANNONSERA HÄR!

Ring 23 444

10.000 fordon passerar/dygn Sommar

GRATIS!

VARSÅGOD OCH TA DITT  

SOMMAREXEMPLAR.
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Det händerpå Åland
Klimatforskningom Östersjön
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Boka din annons:
tel 23 444 

eller e-posta
annons@nyan.ax

� 5 papperstidningar/vecka
� 7 digitala tidningar/vecka
� nyan.ax  � LED-skylt

VI GER DIG 
SYNLIGHET!

Besöksadress: Norra Esplanadg. 1 
www.nyan.ax 



Gram
FS 1095-90 
85 cm hög, 55 cm bred, 
82 ltr, A++

289,-

SKÖRDETIDER, SVAMP- 
OCH BÄRSÄSONG SAMT JAKT!

Frysar vi har hemma på lager

Frysboxar vi har hemma på lager

Gram
FS 341861 N 
185 cm hög, NoFrost, 
251 ltr, A+

529,- 849,- 795,-

Gram
FB 3095-90 
98 ltr, A+

259,-
Gram
FB 4200-90 
203 ltr, A++

329,-
Gram
FB 3306-90 
302 ltr, A+

395,-
Gram
FB 3413-90 
420 ltr, A+

549,-

Gram – kan 
placeras i förråd och garage där temperaturer når 

ner till -150

Lövdalsvägen 2A, tel 23 000, info@wage.ax 
Vardagar 09–18   Lördagar 10–15   www.wage.ax

Siemens
GS54NAW30
176 cm hög, 70 cm bred, 
78 cm djup, NoFrost, A++

Bosch
GSN36BW30 
186 cm hög, NoFrost, 237 ltr, 
display på dörr, A++


