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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 bi-
drag och avgör vad som slutligen ska 
komma i tidningen. Om redaktionen av nå-
gon anledning inte kan besluta hänskjuts 
avgörandet till klubbhuschefen. 

 

      Innehåll 
 

   2. Riktlinjer och innehåll 

 3. Ledaren 

 4.-5. Hur det är att leva i en                                                                      

 destruktiv relation 

          6.   Pelaren för mig 
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• I redaktionen:  

Emil Eriksson, Linus Åkerholm,      

Elina Degerlund, Gänget på Fontana, 

Adolfo, Mervi, Linda Sandqvist, 

Emma Paulsson, Katarina Mattsson, 

Bell Backman, Mikaela Ljunggren 



 

3                  

                   

                   Ledaren 
 
Den här hösten har varit fullspäckad med ar-

bete och evenemang i huset. 

I september ordnades en arbetsmiljö dag där 

vi diskuterade både relationer och den arbets-

inriktade dagen med inriktning på ”Vad vill vi 

ha mera av” här i huset. 

I oktober inföll både Mentalhälsoveckan och 

Clubhouse Internationals världskonferens un-

der samma vecka.  

Det var en intensiv vecka där den arbetsinrik-

tade dagen rullade på samtidigt som distans-

föreläsningar på engelska varvades med egna 

planerade aktiviteter för att lyfta Mentalhäl-

soveckan. Ett extra stort tack till alla som var 

med på ett eller annat sätt denna vecka. 

I oktober lämnade vi också in årets ansökan 

om Paf-medel till Ålands Landskapsregering 

där bland annat verksamhetsplan och budget 

för 2022 skulle finnas med. 

 Vi hoppas att 2022 kommer kunna erbjuda 

oss möjlighet att delta på fysiska klubbhusut-

bildningar och studiebesök till andra klubb-

hus i vårat närområde. Det är av stor vikt för 

husets utveckling att få ta del av kunskap och 

erfarenheter från andra inom klubbhusvärl-

den.  

Under hösten har vi haft gruppträning en 

gång i månaden där vi varvat vattengymnas-

tik på Mariebad med styrketräning på Idrotts-

gården. Detta med hjälp av ledare från 

Ålands motionsförbund som dragit dessa 

motionstillfällen. Konceptet har varit lyckat 

och vi hoppas på att intresset fortsätter även 

under nästa år. 

Vi ser fram emot vår traditionella Thanks-

givinglunch med kalkon och sötpotatismos 

som serveras den 25.11.2021. Denna lunch 

ordnas för att visa tacksamhet till alla i huset 

och årets stödmedlemmar. 

I huset har tippningen om när årets första snö 

faller redan tagits upp och förberedelser inför 

årets julfest har påbörjats. Hösten har varit 

väldigt fin men vi börjar nu bli redo för att ta 

oss an vintern med hjälp av varandra. 

Kom ihåg att klä er och dricka varmt. 

Varma hälsningar från Emil, Linus &        

Chefsbjörnen 
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(Redaktionen meddelar:  
Läsare varnas för innehåll som berör starkt.) 
 

Hur det är att leva i en destruktiv  
                      relation 
 
En kväll i Helsingfors blev det en jobbig situ-
ation, min mamma var i Helsingfors och vi 
hade bestämt oss för att ses men eftersom jag 
inte var vid mina sinnesfulla bruk hade jag 
glömt bort det och ännu en gång prioriterade 
jag drogerna.  
 
Min mamma kom hem till mig och jag började 
bråka med min kompis. Vi började skrika på 
varandra och till slut knuffades vi.  
 
Jag lämnar detaljerna utanför men det sista jag 
såg var ett mittfinger i hissen. Min mamma 
såg vilket fruktansvärt tillstånd jag befann mig 
i och tog mig till en lägenhet som hon hyrt.  
 
Dagen efter frågade hon om jag ville delta i ett 
öppet 12 stegs möte i Helsingfors. Det ville 
jag.  
 
Jag drunknade nästan i all kärlek som jag fick 
och alla välkomnade mig varmt.  
 
Jag kände samhörighet och kunde relatera till 
de delningar jag lyckades ta in. En vecka se-
nare flyttade jag hem till Åland igen och nu 
skulle jag få ett stöd som jag inte ens visste att 
existerade. 
 
12 stegs programmet 
 
Ett av 12 stegs programmen grundades 1953 
och beskriver sig som en "ideell gemenskap 
eller förening av människor för vilka droger 
hade blivit ett stort problem" och använder en 
traditionell tolvstegsmodell som har expande-
rats och utvecklats för personer med drogbero-
ende.  
 
I maj 2014 fanns drygt 63.000 möten i 132 
länder. År 2017 genomfördes över 400,          

12 stegs program möten varje vecka i Sverige. 
I den tredje traditionen i ett 12 stegs program 
står det att det enda kravet för medlemskap är 
"en önskan att sluta använda".  
 
12 stegs programmet säger att dess möten är 
en plats där medlemmar "träffas regelbundet 
för att hjälpa varandra för att förbli totalt drog-
fria, inklusive utan alkohol". 
 
Medlemskap i 12 stegs programmen är helt 
frivilligt, och det finns inga måsten eller kost-
nader. Om du är intresserad av att delta i ett 
eller flera 12 stegs program möten kan du 
vända dig till en medlem i programmet eller 
hitta kontaktuppgifter på internet.  
 
Behandlingen följer ett tolv stegs program, där 
det första innebär att man erkänner sitt bero-
ende. Sedan följer utveckling om beroende, 
sjukdomsbegreppet, förnekande och återfall i 
form av föreläsningar och filmer.  
 
Programmet har även en andlig och filosofisk 
sida som syftar till själslig utveckling och 
styrka. Det finns bland annat olika program 
för olika beroenden (t.ex spel-, alkohol-, sex- 
och olika narkotika missbruk) 
 

Ett tolv stegs program för anhöriga 

Medlemmar är anhöriga och vänner som är 
oroliga för att någon som står dem nära, an-
vänder eller har använt droger. Program för 
tillfrisknande är lånat av och använder 12 steg, 
12 traditioner och 12 koncept. 
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Tillfrisknande 
 
Det är ungefär 3år sedan jag fann min älskade 
gemenskap. På mötena fanns det andra bero-
ende som stöttade varandra att hålla sig borta 
från alkohol och narkotika.  
 
Jag fick telefonnummer till medlemmar jag 
kunde ringa om jag behövde någon form av 
hjälp och jag kände mig verkligen behövd på 
alla möten.  
 
Litteraturen vi läste var meningsfull och gi-
vande. Medlemmarna delade sina erfarenhet-
er och känslan av ensamheten förbleknade 
sakta men säkert.  
 
Jag försökte gå på alla möten för det gav mig 
hopp om ett nyktert och underbart liv. Även 
när jag tog återfall eller inte hade någon lust 
att gå gick jag i alla fall och det är jag tack-
sam över idag.  
 
Jag har hört saker i programmet som jag var-
ken trott på eller försökt prova men när jag 
väl blivit villig och öppnat mitt sinne har 
även de mest konstiga saker jag hört spelat 
stor roll i mitt mående och tillfrisknande.  
 
Stegarbetet som finns tillgängligt har haft 
väldigt stor inverkan i mitt liv. Jag har gått 
djupare in i beroendet, hur det påverkat mig 
på olika sätt, vad som är viktigt för en bero-
ende, hur 12 stegen kan underlätta mitt liv 
både i vardagen och mitt tillfrisknande.  
 
Varje steg har ett eget tema och alla gör detta 
i sin egen takt, det finns inget rätt eller fel i 
hur lång tid det tar. Jag tycker att det viktig-
aste var att erkänna mitt beroende för mig 
själv och sedan en annan människa för jag 

kommer inte kunna tillfriskna om jag inte för-
står mitt problem.  
 
Regelbundna möten har varit avgörande för 
mig för att jag måste påminnas regelbundet 
om vad som händer om jag inte gör något åta-
gande för ett bättre mående.  
 
När jag varit ett tag i programmet började jag 
med stegen som jag upplever är nyckeln till 
frihet. Oavsett om jag är nykter eller inte så 
kommer livet medföra motgångar och det 
måste bara accepteras.  
 
Livet är inte alltid lätt men det behöver inte 
heller vara så komplicerat som vi kan inbilla 
oss.  
 
Idag går jag på möten av flera olika anled-
ningar, givetvis vill jag känna den fina sam-
hörighet som finns i lokalerna, ibland kanske 
jag bara behöver en kram, jag vill dela med 
mig av mina erfarenheter och lyssna till and-
ras.  
 
12 stegs program är inte bara en grupp där jag 
kan söka trygghet och hopp utan jag har även 
hittat människor där som blivit mycket bety-
delsefulla i mitt liv.  
 
Senaste året har jag deltagit i nästan alla mö-
ten, jag påminner mig själv varje morgon om 
att jag vill fortsätta vara drogfri och ändra 
min uppfattning om livet.  
 
Det har givetvis varit tungt men verkligen 
värt varenda framsteg. Min längsta nykterhet 
sen jag började i programmet är 6månader 
11dagar och eftersom att både jag och andra 
klarat det vet jag att det inte är omöjligt. 
 
 Snart slår jag ett nytt rekord så länge jag 
endast fokuserar på just den här dagen eller 
till och med bara den här minuten om det 
känns jobbigt. Jag har lärt mig mycket om 
både beroendet och tillfrisknandet men det 
finns ännu mycket att lära sig. 
      //Elina 
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Pelaren för mig 

 

Är en mycket viktig plats i mitt liv för den   

sociala biten och jag kan känna att jag har en 

plats att gå till på dagarna och en            

sysselsättning där jag kan känna mig trygg 

med att jag gör det jag klarar av. 

Jag brukar äta lunch, jag brukar duka till 

lunch och brygga kaffe även plocka lite i 

caféet.  

När jag inte är på Pelaren brukar jag prome-

nera, läsa böcker, se på TV, Träffa min familj 

och laga mat.  

Tänker även på att skriva någon bokrecension 

till pelarbladet.  

Även mitt egenvärde stärks och min själv-

känsla stärks.  

Pelaren kan rekommenderas.  

/Mikaela L 
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Mentalhälsoveckan firas i Finland den  

4.10 – 10.10.  

På måndagen första dagen i mentalhälsoveck-

an hade jag och en till medlem samt en hand-

ledare som uppgift att vara på Maxinge Shop-

pingcenter och dela ut informationsblad om 

Pelaren för förbipasserande människor.  

Vi fick låna bord och stolar från maxinge cen-

ter. I informationsbladet hade vi en biljett som 

bjöd in dem på fika på öppet hus på onsdagen.  

På fredagen kl. 15- 17.45. var jag och några 

till från Pelaren och konverserade med några 

andra b.la. från USA, på Världskonferensen 

via appen Whova.  

För mig var det spännande då det var första 

gången som jag har konverserat med någon 

via bild på detta vis. Det var rätt kul, faktiskt 

fast jag tidigare tänkt att det skulle vara job-

bigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På söndagen var det dags för Fackeltåg genom 

Mariehamns stad.  

Vi hade inhandlat säkra facklor och tillsam-

mans begav vi oss till torget där vi sedan blev 

intervjuade och fotade av Nya Åland. 17.00.  

Det var en blåsig dag så vi var extra försiktiga 

med facklorna.  

   /Katarina   

 medlem i Klubbhuset Pelaren   
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Klubbhuset Fontana besöker Åland, 25-

27.8.2021 

Tidigt på en regnig onsdagsmorgon samlade 

Fontanas bil ”Ruan” upp resenärer med des-

tination Åbo hamn.  

Efter en fartfylld färd längs motorvägen i 

fullt skyfall kom Ruan fram till Amorellas 

bilkö.  

Efter att alla var tryggt ombord njöt Fonta-

nas delegation av buffet på båtens kanske 

finaste sittplatser.  

När båten kom fram till Mariehamn inkvar-

terades vi på Hotell Esplanad, därefter be-

sökte vi Pelaren och träffade nya och gamla 

bekanta.  

Vi ristade ut planer för följande dag. Resten 

av kvällen var fritt program. 

På torsdagsmorgonen packades Ruan samt 

Pelarens bil med resenärer och proviant, 

med destination Sandösunds Camping.  

Vägen dit ledde genom vackra landskap.  

 

 

 

                                                             

Det var varierande väder hela dagen. 

Framme på området satte vi alla i en ring 

och presenterade oss för varandra och sedan 

var det dags för lunch.  

Efteråt checkade vi in och följande program 

var äventyrsbanan Flow Park. 

Alla deltagande klädde på sig en utrustning 

och hjälm och så blev det en ”Tarzan och 

Jane” -grej, där deltagarnas kondition och 

våghalsighet sattes på spel.  

Efter eftermiddagskaffet var den långt efter-

traktade Kubb-mästerskapen ”Pelaren mot 

Fontana” i tur.  

Mot förväntningarna drog Fontana det 

längre strået med en 2-0 vinst över Pelaren.  
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På kvällen tillredde vi middag tillsammans 

och umgicks i Pelarens stuga. Det var så trev-

lig att det blev sent på kvällen innan sovdags. 

 

Fredagsmorgonen var det dags att säga adjö 

till Sandösund och allas Kubbmaskot, grann-

katten Charlie, och återvända till Mariehamn.  

På Pelarens gård spelades ännu en match 

Kubb med blandade lag och så var det dags 

för adjö.  

 

Ruan körde sedan till Viking Grace (via Pom-

mern), sedan var det igen tid för den sedvan-

liga buffet/tax-free/avslappningsrutinen som 

tycks höra till färjeresor.  

 

Framme i Åbo fick vi en glimt av konstverket 

”Posanka” på vägen hem. Det var sent i 

kvällsskymningen då vi återvände tryggt 

hem.                              

                                       /Gänget på Fontana 

SAVE THE DATE: 

 

17.11 Finska klubbhuset laatuopas 

workshop 

17.11 IT-Möte 

17.11 Kl.16-17 Vattenträning Mariebad 

(med Ålandsmotionsförbund) 

18.11 Styrelsemöte 

21.11 Reseda Friskvårdsdag 

25.11 Thanksgiving 

25.11 Stöd i studier 

26.11 Fonttis service AB infotillfälle 

2.12 Frisör ÅYG 

9.12 Reseda julfest  

13.12 Styrketräning  

24.12 Julafton öppet 

 

 2022 TEASER:  

 4.1 Gymintroduktion  

 17.1 Privatekonomi med Gunilla 

  Klubbhusutbildning i Oslo i Maj,  

  Hygien-passutbildning,  

  Första hjälpkurs,  

 Sverige konferens,  

 Vårseminarie finska nätverket 

  Klubbhus utbildning i Oslo, 
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SPRÅKSTUDERANDE  

Jag heter Adolfo och kommer från Nicaragua. 

Jag bor på Åland och hat börjat ett nytt liv med 

mim sambo.  

 

I år har jag läst svenska kursen på MEDIS. 

Före semestern sa de till mig att jag ska göra 

mim svenska praktik efter semestern.  

Många frågor: vart går jag? med vem? vad ska 

jag göra? Kommer jag att kunna tala? Stor 

stressar.  

 

Nu är jag hos PELAREN och EMMAUS. 

Båda två är gemenskaper som stödjer, det är 

tålmodiga och livsorienterade .  

Båda tog emot mig med stor respekt. Båda 

lärde mig vem de är, varifrån de kommer och 

hur de fungerar.  

Många konversationer om allt från väder, plan-

tor och mat till vårt liv och andra saker. 

 

Tiden springer i väg.  

Jag tycker att jag pratar mera och bättre, men 

det bästa är jag känner dem nu.  

Och vet att Åland ett mänskligt ansikte och att 

de är dess leende. 

 

Det kunde inte ha varit bättre! Det har varit 

stort äventyr.  

Jag är lycklig och jag hoppas att jag har varit 

till hjälp på samma sätt som de har varit till 

hjälp för mig. 

     //Adolfo 

Podcasts 

Jag har på senare tid lyssnat en del på 

podcasts. 

Det finns för: psykisk ohälsa 

                      självförtroende  

                      hälsa 

                      och dem flesta ämnena 

Det är bara att lyssna när andra pratar  

och man lär sig saker. 

 

Jag lyssnar på iphones podcast app 

det finns också för android och på internet. 

 

      //Emma 

 

Bildkollage av Bell från Kobba Klintar 
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Om mig 

Jag heter Linda och är 47 år. Bor i Möckelö 

tillsammans med min sambo. På fritiden gör 

jag det jag känner för eller ingenting men har 

som rutin att jag tränar 3 ggr/vecka.  

Jag umgås även med mina vänner då tid finns, 

läser en del samt tycker om att titta på serier 

och filmer. 

 

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv 

jobbat inom ÅHS. Har gjort några avstickare 

och jobbat på Ålandsfärjan en sommar för 

länge sedan samt Landskapsregeringen som 

byråsekreterare. Inom ÅHS har jag jobbat 

med lite allt möjligt, bland annat som sjukhus-

biträde, instrumentvårdsbiträde, redovisare, 

avdelningssekreterare och de sista 5 åren som 

sjukskötare.  

 

Började utbilda mig till sjukskötare 2013 då 

jag kände att det var dags att göra något nytt! 

Jag blev färdig sjukskötare hösten 2016 och 

började arbeta på psykiatriska avdelningen.  

 

Kort därefter for jag till Uppsala för att arbeta 

inom psykiatrin. Planen var att stanna ett år i 

Uppsala men hemlängtan blev för stor så jag 

kom hem och började återigen på Psykiatriska 

avdelningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2018 började jag studera på distans i 

Umeå till specialistsjuksköterska. Det var vik-

tigt för mig att studera vidare då man i grund-

utbildningen inte läser så mycket psykiatri 

och ville lära mig mer för att kunna ge en god 

och säker vård.  

 

Genom utbildningen fick jag också nya vän-

ner som jag fortfarande har kontakt med. De 

senaste två åren har jag jobbat på öppenvår-

den inom psykiatrin. Under de åren lärde jag 

mig mycket men kände att jag ville vidga 

mina vyer och slutade där under våren 2021.   

 

Nu har jag snart jobbat två månader på Pela-

ren. Det är mycket att sätta sig in i vad Klubb-

hus är och vad Klubbhus står för samt att det 

är ett helt nytt arbetssätt för mig.  

 

Jobbet är spännande och tilltalar mig när det 

är omväxlande på många olika sätt. Jag har 

mycket att lära men det ser jag framemot för 

jag tycker om att lära mig nya saker.  

     //Linda 
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Hej, 

Jag heter Mervi. Nu har jag bott på Åland i 

Mariehamn ett år och fem månader. Jag flyt-

tade från Åbo. 

 

Jag studerar i Medis svenska för inflyttade – 

kursen. Och nu är jag fyra veckor som språk-

praktikant i Klubbhuset Pelaren. Innan jag 

började i klubbhuset var jag ganska nervös 

men jag fick verkligen varm mottagning av 

alla personer i klubbhuset.  

 

Jag har jobbat i köket varje dag, som jag har 

älskat att göra. Jag har hackat och skivat grön-

saker, en dag bakade jag en paj (som smakade 

lite syra). Luncherna i klubbhuset har varit su-

per smakligt, tack för det Myra. Också eng-

elskagruppen har jag deltagit i på måndagar.  

 

På min första dag i klubbhuset var jag med i 

Podden som Lisbet gjorde. Vi gjorde också 

den andra Podden på Guldvivan var jag frå-

gade några frågor om ägaren. Men den pod-

den försvann någonstans. Hur som helst, det 

var bra erfarenhet med Lisbet. 

 

Under min språkpraktiktid på Klubbhuset Pe-

laren har jag deltagit i många olika möten, 

morgon– och eftermiddagsmöte, klubbhus-

möte och möte med Tallinns Klubbhus.  

Varje dag har jag lyssnat på svenska och för-

sökt prata svenska, kanske på någon dag jag 

kan prata svenska.  

 

 

 

 

 

 

 

Tiden på klubbhuset har gått verkligt snabbt. 

Det känns att jag just kom hit och nu måste 

jag lämna alla er härliga människor.  

     Mvh Mervi 

 
Morfars mors pepparkaksrecept 

1 ägg  

1 kopp socker 

2 msk sirap (el. 3 msk) 

150 g smör 

1 tsk soda 

1 påse pepparkakskrydda 

 

Ägg och socker vispas pösigt. Sirap och smält 

smör tillsättes.  

Vetemjöl blandat med soda o. Kryddor rörs 

ner i smeten.  

Degen är ganska lös skall vara så.  Degen 

ställs kallt över natten.  

Ugn 175 grader 
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Simning i grupp på Mariebad 

 

Klockan 16.00 på onsdag träffades några per-

soner från Pelaren för att gympa i simbassäng 

på Mariebad.  

 

Vi hade en tränare som instruerade oss i trä-

ningsmoment med musik till. Såsom lite Abba 

och andra fartfyllda låtar.  

 

Till hjälp hade vi skumgummihantlar och lång 

böjd stav ”korven” i övningarna.  

 

Övningarna var rätt så tuffa men därför också 

bra för kroppen.  

 

Intressant är hur tung man kände sig när man 

efter simningen skulle avsluta och stiga upp 

för stegen.  

 

Man får ta det lugnt därför när man gör detta. 

Mariebad är för övrigt en härlig plats att vara 

på. 

                                                         /Katarina 

 

Klubbhuset är för personer som 
har eller har haft psykisk ohälsa. 

 

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan 
tidsbegränsning. 

Ålands Fountainhouse r.f., eller 
Klubbhuset Pelaren,  

startade sin verksamhet 2010 på 
Åland.  

Vi har idag 141 medlemmar. 

På klubbhuset Pelaren fokuserar vi 
på förmågan till arbete, delaktighet 

 och social gemenskap.  

Arbetet i klubbhuset bygger på frivil-
lighet, vilket betyder att  

medlemmar tillsammans med hand-
ledarna planerar, utformar och  

genomför uppgifterna i klubbhuset. 

På klubbhuset kan du bl.a. laga mat i kö-
ket, ta emot gäster i receptionen  

eller kanske skriva någonting i vår tidning 
Pelarbladet. 

Alla kan delta! Som medlem kan du 
genomföra uppgifter baserat på  

dagsform, intresse eller tidigare kun-
skap.  

Vi fokuserar på det friska och i klubbhu-
set blir man medlem,  

inte patient eller klient. 

Vi jobbar sida vid sida i huset, vi 
hjälper varandra. Genom att  

jobba sida vid sida lär vi känna 
varandra. 

 

Klubbhus finns över hela världen. Vi finns 
i 34 länder, består av 330 hus  

och når 100 000 personer varje år!  

 



 

Så kan du stödja 
 

Bli stödmedlem: Psykisk ohälsa kan drabba alla, därför behöver 
vi här på klubbhuset Pelaren vänner och ambassadörer på alla nivåer  

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

 
 

Bli ekonomisk bidragsgivare: Vårt klubbhus behöver alltid hjälp 
utöver de offentliga medel som bidrar till verksamhetens finansiering.  

FI40 5578 0420 2052 55 BIC: OKOYFIHH 
Andelsbanken för Åland 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ålands Fountainhouse r.f  Klubbhuset Pelaren  
Strandgatan 7 AX-22100 Mariehamn 

Telefon:+358(0)18-22940 Mobil:+358(0)4573438570 
klubbhusetpelaren@hotmail.com /www.klubbhusetpelaren.ax 

 
 
 


