
Föglöveckan
9-18 juli 

Välkommen till

Lördag 9 juli
-Stånkadagen på Brandkårshuset i De-
gerby
 Kaffeservering och grillad korv. Kl 12-17
-Brunch på Trädgårdscafé Solklart kl 11-
13,

Söndag 10 juli
-Amalias strandparty i Sanda kl 12-15

Måndag 11 juli
-Ufärd med snipor från Degerby till kyr-
kan   
-Guidning på svenska i Degerby kl 14
-Lindyhop på Brandkårshuset 12-14
-Friidrottsträning i Granboda kl 19
-Invigning av Ålands Dansbandsfestival 
(ÅDF) Christian Andersson inviger festiva-
len därefter spelar Högtryck

Tisdag 12 juli
-Bryggyoga på Carlsro kl 8
-Guidning i Degerby på en/ty/fr kl 14
-”Det är jobbigt att må bra” - Hälsa- och  
 Friskvård i små steg, inspirationstillfälle 
 med Annicka Toppe på Brandkårshuset 
-ÅDF - Matz Bladhs

Onsdag 13 juli
-”Det är jobbigt att må bra” - Hälsa- och 
Friskvård i små steg, inspirationstillfälle 
med Annicka Toppe på Brandkårshuset 
-Ufärd med snipor från Degerby till kyr-
kan
-Visning på Nedergåds gårdsmuseum kl 
12 
-Naturvandring i Jyddö kl 14
-ÅDF - Fernandoz

Torsdag 14 juli
-Bryggyoga på Carlsro kl 8
-Visning på Nedergåds gårdsmuseum kl 
12
-Guidning på svenska i Degerby kl 14
-Motionsfotboll i Granboda kl 19
-ÅDF - Larz Kristerz

Fredag 15 juli
-Ufärd med snipor från Degerby till kyr-
kan m
-Visning på Nedergåds gårdsmuseum kl 
12
-Guidning på finska i Degerby kl 14
 -ÅDF - Black Jack

Lördag 16 juli
-Bryggyoga på Carlsro kl 8
-Kyrkvandring kl 10-16
-Brunch på Trägårdscafé Solklart kl 11-13
-ÅDF – Streaplers

Måndag 18 juli
-Friidrottsträning kl 19
-Skärgårdsturnén på Carlsro kl 19



Melodikryss Brunch på Trädgårdskafé Solklart i Sonboda
Lördag den 9 juli samt lördag den 16 juli mellan kl 11-13 
Njut av en ekologisk brunch i den mysiga trädgården samtidigt som vi löser Melodikrysset! 
Boka din plats två dagar innan till Solklart: 0457-3434033
Näversholmavägen 106. 

Stånkadagen, Lördag 9 juli kl 12-17
Välkommen till Brandkårshuset i Degerby för att se och lyssna till gamla 
kultändare, traktorer och andra gamla maskiner. Byalaget håller kaffeservering och korvför-
säljning. Tingsvägen. 

Amalias strandparty, söndag 10 juli kl 12-15
Servering, brödförsäljning, musik, lotteri, barnaktiviteter,
luftgevärsskytte, loppis och bya-tävlingen Amaliason. Skogbodavägen. 

Pröva på Lindy Hop, måndag  11 juli kl 12-14
Degerby Byalag hälsar er välkomna till Brandkårshuset i Degerby för en stunds pröva på Lin-
dy Hop med Robin och Jossan. Deltagaravgift 5€/person, ingen föranmälan! Tingsvägen. 

Utfärd med snipa, måndag 11.7, onsdag 13.7 och fredag 15.7 kl 12
Kom med och upplev en tur med traditionella Föglöbyggda trämotorbåtar. Turen avgår från 
Degerby mot kyrkan där det finns gott om tid att se sig omkring. Priset är 25€/person inkl. 
fika med nybakt från Det lilla hantverks-
bageriet. Retur till Degerby vid 14/15 beroende på önskemål och väder. 
Turen går inomskärs i det vackra kyrksundet. Boka din plats på turistinformationen! Samling 
utenför bageriet nere vid färjfästet. 

Guidade promenader i sköna Degerby 
Före grundandet av Mariehamn år 1861 var Degerby centralort för Ålands skärgård. Följ med 
på en guidad tur bland de vackra skeppargårdarna! 

Måndag 11.7: På svenska med start kl 14. Guide: Tea Ojala.
Tisdag 12.7: På en/ty/fr med start kl 14. Guide: Katarina Mörn.
Torsdag 14.7: På svenska med start kl 14, Guide: Annika Holmström.
Fredag 15.7: På finska med start kl 14, Guide: Tea Ojala. 
Boka din plats till de kostnadsfria guidningarna på turistinfon! Samling stax före 14 utanför 
turistinfon.

Guided Tour in beautiful Degerby
Before the founding of Mariehamn in 1861, Degerby was the central place for the Åland Is-
lands. Join a guided tour among the beautiful buildings filled with history! 
Tuesday 12.7: In English/Germany start 14.00
Friday 15.7: In Finnish start 14.00

The tour is free but book your spot at tourist information! The tour starts from outside the 
touristinfo

Naturvandring i Jyddö, onsdag 13.7 kl 14.00
Annika Holmström guidar oss i Vargskärs rika flora och fauna längs en av Ålands vackraste 
vandringsleder. Boka din plats på turistinformationen i Degerby! Möjlighet att boka plats i taxi 
från Degerby, pris T/R 10€/person. 
Överövägen.



”Det är jobbigt att må bra” 
Tisdag 12 juli samt onsdag 13 juli kl 10.30-11.30 &12.30-14.00
Annicka Toppe tar oss med på en resa med fokus på hälsa, stress och friskvård. Kunskap, 
aktiviter och trender i ämnet! På Brandkårshuset, tingsvägen. 

Servering på Brandkårshuset, 
Föreningen Mattsmårs kommer att ha servering på Brandkårshuset 
tisdag 12 juli kl 13-15 serveras kaffe och munkar
onsdag 13 juli kl 13-15 serveras ålandapannkaka.

Nedergårds Gårdsmuseum, i Brändö-by 
Välkommen på guidad visning till Yngve och Barbro Gustafssons nyöppnade gårdsmuseum. 
Här får du uppleva skärgårdskultur, sjöfart, båtmodeller och samlingar.
onsdag 13.7 kl 12.00
torsdag 14.7 kl 12.00
fredag 15.7 kl 12.00
Visningen är gratis men boka din plats på turistinfon. Möjlighet att boka plats i taxi från De-
gerby, pris T/R 10€/person. Högbergostigen, Brändö Föglö.

Uppleva bondgårdslivet på Sommarögård
Öppen gård från måndag till lördag mellan kl 11-15. Träffa djuren, besök det lilla gårdsmuse-
et, fika eller ta enhamburgare gjord på gårdens ekologiska nötdjur. Föglövägen 1262.

Skärgårdsturnén
Carlsro Badhotell har äran att hälsa välkommen till Briggen Tre Kronor med sin musikaliska 
besättning när de anländer till Degerby måndagen den 18 juli för att hålla konsert i Carlsros 
trädgård. Konserten börjar kl 19 och biljetter köps via ticketmaster.se. På scenen: Therese 
Karlsson, Patrik Komorowski, Andreas Nyberg, Viktoria Tolstoy, Tina Ahlin, Marie Nilsson Lind, 
Malena Ernman, Morgan Ågren, Johan Strindberg, Krister Jonssonoch Kristin Stenerhag.
Lumparlutsvägen. 

Kyrkvandring, lördag 16 juli
Vandringen startar i lugn takt mot kyrkan från Degerby efter färjan ankomst 10.05. Ta gärna 
med kaffeväska! Åter i Degerby vid 16-tiden. Ledare Anki Johansson

Hela veckan:
-Ålands Dansbandsfestival pågår 11-16 juli på Restaurang Seagram . Du hittar dina biljetter till 
festivalen på dansbandsfestival.nu. Festivalen gästas av Högtryck, 
Christian Andersson, Matz Bladhs, Fernandoz, Larz-Kristerz, Black Jack, Streaplers och inte 
minst Conny-Henrix.

-Countrytorget i Degerby, countrymusik och skön atmosfär. Det serveras lättare mat samt 
kylda drycker mellan 11-01, öppen scen & liveunderhållning. Utmana vännerna på en tur på 
rodeotjuren. 

-Foodstreet i Degerby centrum. Under veckan säljer olika åländska matkreatörer allt från korv 
med bröd, hamburgare och rökt fisk till våffelrakor runt om i centrum i Degerby. 

-Under veckan hittar ni torgförsäljare på vägen mellan torget och Föglöbutiken. 

- Turistinformationen vid torget håller öppet mellan 9-21 under veckan. Härifrån kan du bl.a. 
få svar på dina frågor, boka guidningar och båtturer, hyra minigolfklubbor, låna bouleklot 
eller pingisracketar samt köpa med dig en souvernir. 



- Turistinformationen vid torget håller öppet mellan 9-21 under veckan. Härifrån kan du bl.a. 
få svar på dina frågor, boka guidningar och båtturer, hyra minigolfklubbor, låna bouleklot 
eller pingisracketar samt köpa med dig en souvernir. 

- Föglöbutiken håller öppet mellan 9-21 under Dansbandsfestivalen. På Föglöbutiken hittar du 
för utom en välsorterad livsmedelshandel också ett apotekskåp, postombud, bränsleförsälj-
ning, gästhamn, pantmaskin och cykeluthyrning. 

- Galleri Berghäll håller sommargalleri med målningar av Kjell Ekström måndag till torsdag. 
Jyttes loppisbod håller öppet hela Föglöveckan i källaren vid Galleri Berghäll. 
Hummersövägen 498

-Museigården Mattsmårs håller öppet tis -lör kl 13-16, Bråttövägen 11

-Trädgårgårdskafé Solkart i Sonboda håller öppet må-fr 13-17 och lö 11-15, 
Näversholmavägen 105

-Bryggyoga på Carlsro Badhotell, tis, tor och lör mellan 8-9. Boka din plats till Carlsro Badho-
tell. 

Håll koll på uppdateringar på kommunens sociala kanaler! 
Ändringar i schemat kan förekomma. 

Besök Föglö Turistinformation så hjälper vi dig! 
Tingsvägen 3, Degerby

Föglö Turistinformation

@visitfoglo

foglo.ax

Föglöveckan är ett samarbete mellan kommunen och kommunens företagare, föreningar och 
andra frivilliga. Hoppas ni skall trivas! 


