Mega data bidra med en datorservice, i vilken det ingår
rensning och borttagning av spyware samt optimering av
systemet. Värde €69,Vinnande bud: 45,En tavla målad i SteelFMhjälpens direktsändning gjord av
fantastiska Jonas Wilen. Beskrivning på tavlan medföljer.
Notera alla detaljer, djupet, tanken och finesserna. Tavlan kan
bli din. Om du vinner budet! Ge ditt bud nu.
Vinnande bud : €1000.Pizzakväll för upp till 10 personer på BAKA i Kastelholm där du
får en helkväll med familjen eller vännerna.
Ni får med hjälp av oss baka era egna pizzor, för att sedan
avnjuta dem tillsammans i vårat mysiga café!
Efter maten finns det möjlighet till sällskapsspel och ni
bestämmer själva hur länge ni stannar!
Värde ca 250-300€ (kvällen bestäms enligt överrenskommelse)
Vinnande bud : €300,Shell Select Mariehamn skänker ett tvättkort laddat med 30 st
biltvättar värde 777,- euro till SteelFMhjälpen.
Biltvättarna gäller till den 31.12.2018. Alltså kan man tvätta
bilen minst två gånger per månad. Dygnet runt dessutom. Gott
Nytt År.
Vinnande bud : €450,-

Ytterligare ett fantastiskt resepaket finns nu att buda på. Eller
vad sägs om en upplevelse för fyra personer att njuta av i majjuni 2018.
Vinner du budet får du tillsammans med tre andra personer
åka ut med Ålands Sjöräddningssällskap r.f. fantastiska Svante
G ifrån Mariehamn tryggt, snabbt och säkert till Restaurang
Glada Laxen på Bärö.
Där väntar Henrik med en kulinarisk middag och kvällen
avslutas sedan med att du får utforska och uppleva en del av
Ålands härligaste skärgård följt av övernattning för alla fyra i två
dubbelrum, givetvis ingår frukost. (hemresan fixar du själv med
Alfågeln)
Vinnande bud : €600,Daniel Flöjt som är MediYoga-terapeut och mentalrådgivare
erbjuder dig eller ditt företag en ca 90 minuters föreläsning och
pröva-på-tillfälle.
Budvinnarna får veta mer om nyttan och effekterna av att träna
PT-YOGA. Innehållet i själva yogapasset kan anpassa efter
vinnarens behov, t.ex bättre sömn, stärka rygg, axlar/nacke
eller minska stress och trötthet. Har du besvärats av huvudvärk,
svårt att koncentrera dig eller att minnet sviktat? Fundera då på
hur du sovit de senaste 5 dygnen, bara en natts dålig sömn ger
sämre funktion av minnet, inlärning, koncentrationsförmågan
och immunförsvaret. PT-YOGA förbättrar din sömn,
återhämtning effektivitet och immunförsvar. (Över 90%
måluppfyllelse efter 4-6 veckor.)
Vinnande bud : €100,-

Robert Helenius signerade boxningshandskar (pris i butik ovärderligt).
Vinnande bud: €110,Peugeot 206. Gick bra sist vi körde den men nu har den stått
avregistrerad ca ett år. Hämtas ifrån Blomstringevägen i
befintligt skick :)
Vinnande bud: €450,-

Granlunda Gård och deras Rustika klimatsmarta möbler
erbjuder dig att buda på ett stabilt bord tillverkat av en gammal
lucka från en höskulle.
Kan användas som t.ex. sidobord eller soffbord. Mått b:94 l:90
h:48 cm. (Pris i butik :€250,-)
Vinnande bud : €250,Ålands bästa maskinuthyrning Ax-rent erbjuder dig att buda på
en mobil badtunna för 6-8 personer. Den är monterad på en
registrerad trailer.
Du får ha den hos dig en hel vecka,
(normalpris €150,-/helg)
Vinnande bud : €190,-

Vad skulle du säga om en helkväll på Nautical med egen
sommelier?
-"Underbart", eller hur?
Kvällen inleds med en vinprovning för fyra personer med egen
sommelier.
Pröva på 6 olika viner med tilltugg och lär dig allt som finns att
lära om dessa viner, samt mycket annat!
Efter vinprovningen blir det två rätters middag med fortsatta
drycker anpassade till dessa.
(Ca pris för detta i normala fall är €600,-)
Vinnande bud : €1000,Vill ni förstärka ert företagsnamn på ett filmiskt sätt? En ny
reklamfilm är sättet att göra det på!
Det högsta budet vinner en reklamfilm på 30-60 sekunder av
filmskaparna Lucas Åsbacka och David Lundberg. De kommer
sitta tillsammans med vinnaren och diskuterar fram det bästa
manuset för just ert företag.
I januari 2018 kommer de att börja med inspelningen och
klippningen sätts igång så fort filmningen är klar. Filmen läggs
upp på er webbsida, Facebook och/eller Instagram.
(Uppskattat värde för filmen är €900 - €1500, ca 15 st
arbetstimmar)
Vinnande bud : €1500,-

Ålands egen guldgosse. Nu kan du få hänga en signerad tröja av
honom och alla hans lagkamrater i IFK Norrköping i ditt hem.
(Pris i butik - ovärderligt)
Vinnande bud: €100,Altandörr PVC KOE88 (209x99) Höger hängd från insidan med
tilt funktion. Öppnar inåt med drag handtag på utsidan och
vanligt handtag utan lås på insidan. tradeit.ax Pris i butik €750,Vinnande bud : €210,Coja Fishing auktionera ut en natt i sin eremitstuga, som ligger
på en egen Långharen i Föglö skärgård, en fantastisk plats för
rekreation med en atmosfär som är svår att beskriva med ord,
det behöver upplevas.
Övernattningen gäller för 1-2 personer under sommaren 2018.
I övernattningen ingår utkörning/hämtning från Coja fishing:s
hamn i Sommarö till holmen, färdigt bäddade sängar och allt du
behöver för att leva underbart enkelt, men härligt eremitliv.
(Tillgång till en liten båt med 4 hästars snurra finns.)
I budet ingår ett presentkort ifrån Föglöbutiken på €30 att
inhandla mat&dryck innan avfärd
Vinnande bud: €200,-

Här kan du bjuda på en joggingtur med Mariehamns
stadsdirektören, Barbara Heinonen. Du bestämmer plats, tid
och längd på löprundan. Ni kan prata om allt mellan himmel
och jord. (pris i butik - ovärderligt).
Vinnande bud : €55,Ett knippe 28x120 impregnerat trallvirke i 4,2 meters längder.
Ca 870 löpmeter, räcker till ca 104m2 altan. (värde ca €1300,-)
Skogsindustrier.ax
Vinnande bud €1100,Har du idétorka för nyårssupén eller vill du helt enkelt
imponera på dina vänner? W.J Dahlman & Dinera hjälper dig
med nyårssupén! Vad sägs om färsk hummer från Leröy till
förrätt, en rejäl åländsk Oxfilé från Paulsons i Lumparland till
varmrätt och lite vaniljpanacotta till efterrätt?
Alla ingredienser till en klassisk nyårssupé och recept för att
göra er kväll lyckad finner du i detta paket.
Paketet är för fyra personer och kan avhämtas 29: dec. (Värde
ca €150)
Vinnande bud : €170,Nu kan också du bli stenrik!
Lägg ett bud på ett lass (ca 17 TON ) krossgrus inkl. frakt inom
fasta Åland ifrån Rafaels>>. Du väljer när och vart du vill ha det.
Kom ihåg, alla pengar går oavkortat till Rädda Barnens
Barnfond.
Vinnande bud: €400,-

Nu kan du buda på en gedigen hälsoundersökning med
självaste FrågaDoktorn Ragnar Stolt. Läkarundersökning på
Cityläkarna innehåller:
Rutinundersökning inkl lungfunktion, hjärt/kärlstatus inkl
blodtryck, tarm ev prostataundersökning
Lab: Blodbild, blodfetter, levervärden, njurvärden, blodsocker
och ev Prostataprov (PSA)
Värde ca €200,Vinnande bud: €155,En riktig Viking när det kommer till gräsklippare, med elstart
och uppsamlare. (pris i butik - €890,-). Lantbruk.ax
Vinnande bud : €550,EL&LJUS experten vill vara med och bidra till SteelFMhjälpen.
Nu kan du lägga ett bud på att få tillgång till en av deras
experter en HEL DAG. Behöver du hjälp med el, ljus eller
montering av något som kräver kunnig personal. Lägg ditt bud
nu. Alla pengar går oavkortat till Rädda Barnens Barnfond
(Värde ca €470,-)
Vinnande bud: €600,-

Nu kan du få Ålands egen kändiskock hem till dig (på fasta
Åland) och tillaga en middag för sex personer.
(pris i butik - ovärderligt. Smakbyn.ax
Vinnande bud : €980,-

Super VIP-paket. Nu erbjuder vi dig att buda på något utöver
det vanliga. Eller vad sägs om att få flyga helikopter med
Skärgårdshavets helikoptertjänst ifrån Mariehamns flygfält till
Geta och bo i ett eget klipphus på Havsvidden.
Där väntar bastu, jacuzzi och en tre rätters middag. Lev som en
kung och sov som en drottning och vakna upp till en härlig
frukost för två personer. (akuttransporter prioriteras**)
Pris i butik - OVÄRDERLIGT
Vinnande bud €1500,God mat, i hjärtat av Åland, med utsikt över den blänkande
Säckviken, finns Stalldalen – en vacker 1930-talsbyggnad som
har fått nytt liv som pensionat och plats för vila. En rogivande,
lantlig miljö för en avkopplande semester eller för familjen som
vill ha gott om utrymme och aktiviteter i närheten.
Nu kan du semestra även i Finström.
Vad sägs om en natt för två personer med middag och frukost
på Stalldalen.
Vinnande bud :€200,-

En litografi signerad av Lasse Åberg som heter Mouse Pig (eller
Mouse & Pig) som ni ser kan man ana Musse Pig på grisens
sida.
Lasse Åberg har gjort sig känd som konstnär genom att rita
Musse-tavlor. Tavlan är en originallitografi (nr 79/290) som
Lasse donerar till SteelFMhjälpen.
Paf har i samarbete med Lasse Åberg tagit fram en spelautomat
till nätet som bygger på den gamla filmklassikern
Sällskapsresan. En del av överskottet skänker Lasse och Paf till
Stiftelsen Hållbara Hav som jobbar för Östersjöns bästa
Vinnande bud : €300,-

