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Riktlinjer för  
                       Pelarbladet 
 
Redaktionens ambition är att ge ut en levande, 
aktuell tidning som både är utåtriktad och 
speglar verksamheten på Klubbhuset samt 
medlemmarnas vardag.  

 

För att åstadkomma detta är allt material från 
medlemmar och stödmedlemmar av stort 
värde för oss. Vi har antagit följande riktlinjer 
för vår tidning: 

 

• En allmän positiv riktlinje för tidningen är att 
den skall motverka fördomar om människor 
med psykiska problem. 

 

• Politiska eller religiösa texter är välkomna 
men så att tidningen blir ett debattforum och 
inte ett propagandainstrument för något en-
skilt parti, särskild religion eller religionstolk-
ning. 

 

• Texter skall vara allmänt begripliga. De får ta 
upp komplicerade frågor men det ska vara 
möjligt för alla att följa tankegången. 

 

• Texter eller bilder får inte innehålla något 
som kränker grupp eller enskilda. 

 

• Alla citat ska ha angiven källa. 

 

• Tidningen har ingen ansvarig utgivare vilket 
innebär att anonyma bidrag inte tas in. 

 

• Var och en måste med sitt namn ta ansvar för 
sitt bidrag. 

 

 

• Redaktionen förbehåller sig rätten att göra 
redaktionella ändringar i inkomna bidrag och 
avgör vad som slutligen ska komma i tidning-
en. Om redaktionen av någon anledning inte 
kan besluta hänskjuts avgörandet till klubb-
huschefen. 

 

      Innehåll 

 

2.    Riktlinjer och innehåll 

3. Ledaren  

4. Nätverksträff i Karis 

5.  Utfärd till Brändö 

6. Presentation av Linda 

7.   Presentation av Christer 

 En hälsning från Sydkorea 

8. Utflykt till Käringsund 

9. Recept: kolasnittar, hållbar sallad 

10. Lolla paloozafestival 

11. Problemet med lupiner & Ett kärt 

återseende 

12. Kizz Farewell tour & Haabersti      

träffarna 

13. She lives a lonely life & Gott och blan-

dat 

14. Så kan du stödja & Kontaktuppgifter 

         

• I redaktionen:  
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3                  

LEDARE 

Sommaren kom och gick. Förändring av års-

tiderna är en av många härliga upplevelser vi 

får vara med om här på vår underbara ö. Vå-

ren bjuder på liv, rörelse och förväntningar 

inför tiden som kommer. Sommarens värme 

får en att leva mer njutbart här och nu. Hös-

tens skörd förbereder en inför vinterdvalan - 

då allting går lugnare till. Det finns mer tid 

och utrymme för mer stillsamma reflektioner 

och aktiviteter. 

Förändringar har också skett i vårat klubbhus. 

Det är nämligen så att både Lina och Myra 

sade upp sig från sina handledartjänster under 

sommaren och mot slutet på sommaren var vi 

i full gång med rekryteringsprocessen. När 

större förändringar sker på ett klubbhus ska-

kar marken litet för verksamheten och alla i 

den. Mycket tack vare medlemmars delaktig-

het har vi trots manfall lyckats hålla den ar-

betsinriktade dagen och sommarens härliga 

sociala aktiviteter som planerat. Det är egent-

ligen denna tidning som blivit ”försenad” 

jämfört med tidigare tidsintervall på utskick. 

Även rekryteringsprocessen har kommit och 

gått. Vi hade många sökande och de medlem-

mar som var med och intervjuade kandidater 

gjorde ett gediget jobb för att vaska fram de 

pärlor vi nu anställt.  

 

Från rekryteringsgruppen, som bestod av 

både medlemmar och handledare, önskades 

till Pelaren: personer utan fördomar, som kan 

engagera folk, socialt kompetenta, empatiska, 

tålmodiga, stresståliga, som känner till soci-

ala system och kan ge ett jämlikt bemötande. 

Datorvana, att kunna engelska och finska var 

även önskvärt.  

Vi är redan nu tacksamma över våra nya 

handledare och det de bidrar till verksamhet-

en med både bredd och djup. En presentation 

om våra nyanställda kommer lite senare i tid-

ningen. 

Höstens program bestod bland annat presen-

tationer för studeranden, föreläsningar 

(vardagsekonomi, stöda i myndighetsärenden, 

suicidpreventivt arbete m.m.) och nätverks-

möten både i lokala samhället och inom 

klubbhusnätverket. Mentalhälsoveckan är 

även över för denna gång och nu siktar vi mot 

senhöstens/vinterns aktiviteter som Hallo-

ween, Thanks-

giving och julfi-

randet. 

 

Ha en riktigt  

härlig fortsätt-

ning och avrund-

ning på 2022! 

Hälsar Linus 
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Nätverksträff i Karis  

Måndag eftermiddag åkte vi till Karis från 
Mariehamn. Vi tog färjan till Åbo och tåget till 
Karis. Vi övernattade på Socis hotell i Karis 
första natten. Vi åt frukost och fick skjuts av 
en medlem till Fontana då det regnade rejält 
hela dagen. På Fontana fick vi vår andra fru-
kost (Hobbit style).  
Taija valde att jobba i receptionen under den 
arbetsinriktade dagen. Först räknades kökskas-
san och sedan cafékassan. Mailen kollades 
med Tiina och sedan hölls ställningarna i re-
ceptionen medans Taija virkade.  
I matsalen hölls det en workshop från Finska 
klubbhusnätverket om hur man kan fortsätta 
utveckla det svenskspråkiga i nätverket. 

Till lunch fick man 
grilla sin korv själv 
på klubbhusets grill. 
Sedan fick vi en 
rundtur i klubbhuset 
innan avfärd till 
Ekenäs. Vi fick våra 
rum på Marine Mo-
tell och alla hade 
sedan fritid fram till 
middagen som 
skulle vara på re-
staurang Santa Fé.  

 
Under fritiden gick vissa runt en sväng på sta-
den medan andra vilade på sina rum. Under 
middagen satt vi alla vid ett långbord och det 
blev knappt en tyst stund förutom när maträt-
terna var på bordet.  
Maten var jättegod och sällskapet väldigt trev-
ligt. Efter maten tog 
vissa en tidig kväll 
och andra gick på 
kvällspromenad. 

Efter frukosten åkte 
vi till Fiskars för att 
promenera runt och  

 

se området runtom. Där fanns det butiker, mu-
seum och restauranger.  
Fiskars är en liten konstnärsort med en fin å 
som går rakt igenom och har välskötta bygg-
nader och grönområden. I området fanns även 
en mountainbike-bana. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vi åt tillsammans lunch på värdshuset innan 
gruppen började splittras upp.  
Vi åkte sedan tillbaka till Klubbhuset Fontana 
för att delta på deras kvällsöppet. På kvällsöp-
pet spelade vi både mölkky och kubb samt 
avnjöt resterna av gårdagens middag tillsam-
mans. Trots att vi från Pelaren förlorade i kubb 
än en gång så hade vi det väldigt trevligt.  

Vi vill tacka Klubbhuset Fontana och alla som 
varit med under våra dagar i Karis och Ekenäs. 
Vi vill även tacka SAMS—
Samarbetsförbundet för funktionshinder som 
beviljade medel till detta evenemang. 

Hälsar Taija, Alexandra och Linus 
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Utfärd till Brändö 28 juni 
 
Vi startade från stan ca kl 04 och for med två 
bilar. På färden till Hummelvik var det ställ-
vis dimma samt ett antal rådjur.  
 
Trots den tidiga tidpunkten var alla på gott 
humör. Vi drack morronkaffe på färjan från 
medhavda termosar. Kafeterian öppnade först 
när vi närmade oss Brändö, Torsholma kl. 08. 
I Brändö by möttes vi upp av vår medlem 
Maria som bor på Brändö. Maria var guide i 
en av bilarna, undertecknad i den andra bilen. 
Under dagen såg vi oss omkring. Bland annat 
besökte vi Åva, där vi drack förmiddagskaffe 
på bryggan.  
 
Utmärkande för naturen i Brändö är alla klip-
por och berg där det växer låga enbuskar i 
skrevorna.  
 
Vi besökte även träkyrkan i Brändö. Lunchen 
grillade vi hos Lisa och Bengt i Brändö by. Vi 
hade med oss grillkorv och annat grillbart 
samt sallader.  
 
På eftermiddagen hann vi ännu med en simtur 
vid simstranden. Vattnet var varmt och skönt. 
Vädrets makter var med oss hela dagen, ett 
strålande solsken.  
 
Efter simturen blev det ännu glass från bybu-
tiken. Därefter var det dags att bege oss mot 
färjan i Torsholma. Färjturen till Hummelvik 
tog normala 2,5 timmar. 
 
Förutom rekreation fick vi information och 
en inblick i att bo i skärgården, resvägen att 
det tar hela dagen för ett besök i stan. Lite ef-
ter kl 19 var vi tillbaka i stan, nöjda och be-
låtna med utfärden. 
 
//Lisso (Elisabet Ejvald) 
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Under september anställde vi två nya Handle-

dare och på de två kommande sidorna får ni 

lära känna dom lite bättre: 

Linda 

En kort presentation: 

Vilken musik lyssnar du på? 
Väldigt blandad musik, beroende på tillfälle. 
Jag växte upp med en mamma som lyssnade 
mycket på 80-tals rock, så det ligger mig fort-
farande varmt om hjärtat.  

Har du något husdjur? 

Nej, har inget husdjur men föräldrarna har en 

hund som heter Estelle. Funderingar finns att 

skaffa mig en egen hund framöver.  När tillfälle 

ges gosar jag gärna med får. 

 

Vad tänker du på när du hör ordet 

”solidaritet”?  

Teamarbete - att alla drar ett strå till stacken, 

ställer upp för varandra och bidrar en trivsam 

tillvaro. ”En för alla, alla för en”.  

 

Vem skulle du helst äta middag med?

Putin för att tala om fred på jorden.   

 

 

Flyttade till Åland sommaren 2018 efter att 

de senaste 15 åren bott i Stockholm med 

avstickare till Reykjavik, Geirangerfjorden 

och Oslo.  Är ursprungligen från den Sörm-

ländska landsbygden med rötter i Finland.   

 
Jag är 38 år och utbildad hälsopedagog från 

Gymnastik– och idrottshögskolan i Stock-

holm.   

 
Jag älskar att vara 

utomhus. Friluftsliv 

hör till mina 

främsta intressen.  

Doppar mig gärna i 

det friska blå året 

runt. Doften av 

skog, nybryggt kaffe 

och vedeldad bastu 

gör mig glad i sjä-

len.   

 
Senast sedda film och TV-serie? Top 

Gun och Bonde söker fru. 

 
Vad har du för favoritbok? Läser gärna 

verklighetsbaserade böcker som fångar en 

från första stund.  Saknar känslan av att läsa 

kurslitteratur.   

 

Vad har du för favoritcitat?  

Mens sana in corpore sano. 
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Christer 

En kort presentation: 

Vilken musik lyssnar du på? 

-Just nu är det mest elektronisk musik men jag 

lyssnar på det mesta.  

 
Har du något husdjur? 
 
En Pinscher som heter Bella. Hon är två och 
ett halvt år gammal. 
 
Vad tänker du på när du hör ordet 
”solidaritet”?  
 
Att man drar åt samma håll, lojalitet. Att man 
är på samma nivå, ingen som sitter på någon 
piedestal. 
 
Vem skulle du helst äta middag med? 

-Min gammelfarmor som är en av de vän-

ligaste och gladaste människor jag någonsin 

träffat. 

 

 

Favoritfilm eller serie? 
-Gillar action och komedi så jag väljer Heat 
och  Anger Management. 
 
Favoritbok 
-Jag har svårt att välja bara en bok så jag tän-
ker välja tre, i ingen specifik ordning. 
Jorden skälvde av Ayn Rand (Atlas shrugged), 
Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij och 
samtliga deckare om Mitch Rapp av Vince 
Flynn. 
Det får nog bli en fjärde också i form av alla 
Jack Reacher av Lee Child. 
 
Favoritordspråk 
-Livet är som att cykla, man måste röra sig 
framåt annars faller man. 
 
 
 

 

 

En hälsning från Sydkorea 

Vi videosamtalade med vår medlem Jonah nyligen. 
Han är i skrivande stund i staden Seoul för att ackre-
ditera (kvalitetsgranska enligt klubbhusmodellen) ett 
annat klubbhus. För att få vara med och ackreditera 

behöver man gå en särskild utbildning som vår takor-
ganisation Clubhouse international ordnar. 

Jag är 44 år och flyttade hit från Gävle förra 
sommaren, tillsammans med min sambo och 
mina två yngsta barn.  
Vi flyttade hit för att barnen ska få växa upp i 
en tryggare miljö och gå i en bättre skola. 
 
På fritiden gillar jag att vara med familjen, 
träna, fiska och att vara ute i den åländska 
naturen tillsammans med hunden.  
 
Jag är utbildad beroendeterapeut/12-stegs te-
rapeut och har jobbat med människor i nästan 
20 år.  
 
Jag har även drivit eget företag inom Tele-
com & IT. 
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Utflykt till Eckerö, Käringsundsbyn 
 
 
Klockan 10 avreste vi från Klubbhuset Pela-
ren i två bilar. Det var Emma, Viola, Lis-
beth, Viveka och Katarina.  
På vägen tog vi upp Lisso, och Stefan R 
körde med egen bil. Det var en lagom varm 
dag, det blåste lite så lite svalka hade vi med 
oss på färden.  
När vi kom fram bestämde vi oss för att äta 
lunch först och minigolf sedan. Det var rätt 
lagom med gäster när vi kom vid Käring-
sunds restaurangen, men fler anlände vartef-
ter dagen löpte ut. Lunchen var helt okej, 
och så begav vi oss till minigolfbanan som 
låg precis bredvid restaurangen. Banorna 
var rätt så vanliga, men en del av dem var 
lite kluriga. Mot eftermiddagen blev vi lite 
trötta så vi beslöt att avrunda vid 10:e ba-
nan. Sen räknade vi vem som vann och det 
var Katarina, hon fick en glass som vinst.  
 
Sedan funderade vi om vi skulle våga sim-
ma lite och Lisso hade med sig extra 
simdräkter så på det viset fungerade det bra 
med simningsplanerna. Vattnet var kallt men 
alla vågade åtminstone doppa sig.  Lisbeth 
och Emma simmade längre tid i vattnet. Ef-
ter simningen åkte vi till Lisso och hennes 
lilla söta hund Mambo, som bor i Hammar-
land och drack lite kaffe med bullalängd. 
Sedan var det hemfärd som gällde, kl.15.30. 
Någon uttryckte att det var en trevlig och 
harmonisk utflyktsdag och där kan jag hålla 
med. 
 
//Katarina 
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Recept på goda kolasnittar 

 
150 g rumsvarmt smör 
1,25 dl socker 
3 msk sirap 
-vispas hårt 
 
2 tsk vaniljsocker 
1 1/2 tsk bakpulver 
1/2 tsk salt 
-rörs ner 
 
4 dl vetemjöl 
-tillsätt och vispas ner 
 
-laga två längder på två plåtar, platta till dem 
så de blir 3 1/2 cm breda, med en gaffel  
-grädda dem i mitten av ugnen i 175 grader i 
ca 13 minuter 
-skär dem på snedden i 2 1/2 cm breda bitar 
med en vass kniv 
-låt dem svalna   
                                                                         
Njuuuut!!/ Bell 

  

 
 
 
 
 

 
Hållbara salladen 
 

Hållbara-salladen (bantarsallad) 
1 kg Strimlad vitkål 
1 kg Riven morot 
1 st Mindre purjolök 
1 st Röd paprika 
1 st Gul paprika 
1 st Grön paprika 
 

Dressing: 
Koka upp en lag av: 
1 dl Äppelcidervinäger 
½ dl Socker 
1 dl Rapsolja  
1 tsk Salt 
1 tsk Italiensk salladskrydda 
 
När dressing har börjat koka, häll den över 

salladen och rör om. 

Salladen håller minst en vecka i kylskåp. 
Mängden sallad är beräknad för ca 20 porti-
oner. Vill du göra en mindre sallad kan du 
minska mängden på ingredienserna efter 
tycke och smak.  
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Lolla paloozafestival 1-2.7.2022 
 
Jag for i väg på fredagen den 1 juli för att se på 
lolla palooza festivalen. Jag visste inte vilken 

dag Veronica Maggio skulle uppträda så jag 
köpte två biljetter, till fredag och lördag. På 
fredagen var det flera framträdanden.  

På lördagen såg jag Tove Lo, Little Jinder och 
Benjamin Ingrosso. Sedan såg jag Veronica 
Maggio som hade en riktigt bra show.  

Publiken sjöng med i hennes låtar. Det höll på 
cirka 90 minuter. Sedan så for jag till hotellet 

och drack en Mariestad. Sedan så gick jag och 
lade mig.  

//Stefan Rock 

                                               

 

 

Reflektioner från en ny medlem 

 

Det är trevligt och lugnt och jag gillar att man 
får göra kreativa saker. Det är gott kaffe, och 
god  mat och billigt. 

Jag själv tycker om tv spel som battle royal 
och open world sandbox games. 

Jag gillar också frisbeegolf och mycket andra 

sporter också, som pingis, innebandy, fotboll, 
schack om det räknas. 

Jag gillar också audi som bil och jag gillar fil-
mer som sci fi och horror och drama och 3d 
animation och fantasy. 

 

// Kevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En bild på vårt klubbhus på Strandgatan 7. 
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Problemet med Lupiner  

De vackra blommorna på vägkanterna i blått, 
violett eller i ljusrött är lupiner. De hör 
hemma i Nordamerika men inte hos oss. Här 

är de en invasiv art som måste bekämpas.  

Orsak: 

Lupinens rötter är så rikliga att de är svåra att 

decimera.  

Den växer så tätt att insekterna eller polline-

rarna inte kan nå andra växter under den.   

Hela tiden breder den ut sig på bekostnad av 

andra växter.  

När den har blommat ut kan sporerna överleva 
i 70 år. Här är själva problemet.  

Tid för utrotning: 

Klipp Lupinen då den blommar och när den 
har torkat. Sätt den i brännbart avfall. Dvs inte 
i komposten.  

Vid datorn, Ulrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett kärt återseende 

Under vårterminen 2022 var jag praktikant på 
Klubbhuset Pelaren i elva veckor. Det var en 
lärorik praktik med många nya möten. Våren 

och studierna tog slut och byttes sedan ut mot 
sommar och arbete i stället. Sommaren flög 
förbi med sommarjobb, stughäng och sena 
nätter.  

Från och med mitten på augusti, efter att mitt 
sommarjobb tog slut, har jag återigen deltagit 
i klubbhusets verksamhet. Denna gång i form 

av vikarierande handledare i stället för prakti-
kant.  

Det har varit glädjefyllt att få komma tillbaka 
och spendera tid med både bekanta och nya 
ansikten. Det har minst sagt varit ett kärt åter-
seende. Strax ska jag bege mig iväg på nya 

äventyr och ge plats åt två nya handledare. Jag 
påbörjar mitt sista år som socionomstudent 
och ska i mitten på september åka till Uppsala 
för en ledarskapspraktik. Det känns både ve-
modigt och spännande på samma gång! 

// Emma E  
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Kizz Farewell tour 2022 
 
Startade klockan 8.30 i Eckerö, kom till Griss-
lehamn 10.15. Bussen till Stockholm gick 
10.30. Kom till Stockholm 12.30. Checkade 
in på Malmen. Det godkände inte vouchern, 
så jag fick visa pappret jag fick från Eck-
erölinjen där det stod att jag har betalat hotel-
let.  
 
 

 
 
 
 
 

Sedan så tog jag tunnelbanan till Tele2 Arena 
där konserten skulle vara. Först spelade ett 
förband som var riktigt bra. Sedan så kom 
Kizz in på scenen och spelade med en massiv 

eldshow. Paul Stanley och Gene Simmons le-
vererade en riktigt bra show. Konserten var 
värd varenda cent.// Stefan Rock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haabersti träffarna 

Förra året var det meningen att vi skulle be-

söka Tallinn och Haabersti klubbhus. Detta 
har inte varit möjligt utan vi har istället haft 
träffar över nätet nu ganska många gånger där 
vi diskuterat olika frågor som är aktuella inom 

klubbhusvärden. 

 I somras var det meningen att de skulle 

besöka oss men inte heller det blev av. Men vi 
känner ändå att vi blivit bekanta med dem ef-
ter ganska många nätträffar. Vi hade också en 
gemensam utmaning att prova surströmming 
över nätet. Med fördelen att vi inte behövde 

känna doften om vi bara var med online. Vi 
var fyra tappra deltagare från Pelaren och sä-
kert 10 stycken från Haabersti. 

 Emma har frågat många gånger om vi 
ska fara till Tallinn och jag har läst ganska 
långt i en bok på estniska som jag redan läst 

på svenska. Men jag tycker ändå inte att jag 
förstår någonting fast jag är ganska bra på 
finska. 

 En annan sak som vi delat med dem är 
att vi diskuterat fritidsaktiviteter där de berät-
tat att de ordnar bland annat diverse utflykter 
och har regelbundet en musiktävling där man 

får komma med sitt bidrag (en låt man gillar) 
och alla får rösta enligt Eurovision systemet 
för att kora den gångens vinnare. 

Vi uppskattar våra online träffar med klubbhu-
set i Tallinn och hoppas på att vi kan besöka 
dem och att de kan besöka oss snart. 

/Lisbet och Linus 
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She lives a lonely  life— Beroende av 
buss 
 
Och nu kom flickan som hatar mig.. Hon 
hostar kraftigt. Lervik är bussen i nu. Ingen 
stiger på här!!! Kanske på nästa. Klockan är 
några minuter efter 8. Ingen här heller på Mi-
as  hållplats. Ingen på Mirjams heller. Tors-
dag 8.9.22 är det idag och vi for redan förbi 
församlingen. Grönaudden nästa. Här där jag 
plockade mina blåbär förr förra gången. 
 
     Äsch det var bara jag som satt där i spe-
geln nära bakom busschauffören.. Kan man 
bli nedslagen av att älska andra människor, 
Jo, det tror jag faktiskt.  Att bry sig. 20 över 8 
är klockan när vi är vid kyrkan. Någon stiger 
av här. Ingen vid Lusse och vid Magasin eller 
S-market som det nuförtiden ärdet en som 
stiger av, hon som hatar mig. Nej, två steg av. 
Hon som gav mig cigaretten vid busshållplat-
sen steg också av och går till sitt jobb i 
Ålandsbanken. 
 
     Mannen med hunden står och röker. 
Handskarna har han kastat  på marken. Han 
ska till matbanken idag. Bibban nu och snart 
avstigning från min tro. 
 
/// Lisbet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Gott och blandat  
 
 

Gåta: Hur länge sover hästar?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar: Rankav ed rän.  
 

————————————————————————— 
 

Det finns alltid  
någonting  
att vara  

tacksam för.  
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

Fru Pettersson kan inte  
gå in i kyrkan längre, 

för hon har blivit allergisk  
för prästkragar. 

 
 

 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
 

 



 

Så kan du stödja: 
 

Bli stödmedlem / ekonomisk bidragsgivare:  
Psykisk ohälsa kan drabba alla, därför behöver 

vi här på klubbhuset Pelaren vänner och ambassadörer på alla nivåer  
i samhället. Vårt klubbhus behöver alltid hjälp 

utöver de offentliga medel som bidrar till verksamhetens finansiering.   
 

Avgiften för att bli stödmedlem är 15€/år för privatpersoner, 
50€/år för företag. Märk betalningen med ”stödmedlem”. 

 
Inbetalningar görs till: FI40 5578 0420 2052 55  

BIC: OKOYFIHH 
Andelsbanken för Åland 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Följ oss på Facebook & Instagram: klubbhuset_pelaren 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vi uppdaterar information även på vår hemsida: 
www.klubbhusetpelaren.com 

 
Ålands Fountainhouse r.f  Klubbhuset Pelaren  

Strandgatan 7 AX-22100 Mariehamn 
Telefon:+358(0)18-22940 Mobil:+358(0)4573438570 

info@klubbhusetpelaren.com /www.klubbhusetpelaren.com 

 

 
Öppethållningstider i klubbhuset: 

 
Måndag-torsdag kl: 08:00-15:30, 

 fredagar kl 08:00-14:15  
Onsdagar har vi även kvällsöppet kl 15.30-18.30  

samt söndagsöppet minst en gång i månaden. 
 


