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Föglöbladet, för sommaren 2021. 

Informationsblad från Föglö kommun 
till alla fastboende som är skrivna på 
Föglö samt till företag på Föglö. Detta 
nummer ges även ut till alla sommar-
postlådor på Föglö. 

Ansvarig utgivare: Niklas Eriksson
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kommer den 27.8. Deadline för mate-
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den genom att lämna in material i tid 
till foglobladet@foglo.ax
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Välkommen till Föglö!
Älands största skärgårdskommun hälsar dig

välkommen, här finns något för alla att uppleva!

Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 526 invånare 
(1.1.2021). Sommartid är invånaran-
talet nästan det tredubbla då 700 
fritidsbostäder blir bebodda.

Det finns 22 byar och 3 enstaka 
hemman i kommunen. Den största 
byn är Degerby där den mesta ser-
vicen är koncentrerad med bland 
annat postombud, affär, skola, dag-
hem och äldreboende.

På Föglö finns mycket att upptäcka, 
här finns ett rikt utbud av aktivite-
ter, boenden och serveringar under 
sommarhalvåret. Mer om det får du

läsa i detta blad!  

Du får gärna följa oss på våra so-
ciala medier där vi uppdaterar 
vad som händer i kommunen un-
der sommaren. Ni hittar oss på 
instagram under @visitfoglo och 
på facebook under Föglö turistin-
formation samt  Föglö kommun. 
På vår hemsida hittar du den mes-
ta informationen om kommunen, 
adressen är foglo.ax

Ni är annars varmt välkomna att 
ringa, maila eller besöka oss på 
kommunkansliet på Tingsvägen 3 i 
Degerby! 
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Logi på Föglö
Blåkulla

På Blåkulla i Sonboda övernattar 
upp till 6 personer i den retro-in-
redda stugan. Här har 70-tals pors-
linet fått komma in i skåpen igen. I 
stugan finns alla faciliteter och på 
gården finns stora gräsmattor, ute-
platser samt en liten övernattnings-
stuga med våningssäng och dass. 
Njut av solnedgången på klipporna 
nere vid sjön eller ta en kort prome-
nad till idrottsplatsen en bit bort för 
en stunds fotboll. 

airbnb
caroline@henriksson.ax

Carlsro badhotell

Föglös senaste pärla Carlsro Bad-
hotell är en tidsresa tillbaka till 
sekelskiftet. I den gamla redarvillan 
från 1912 möts danska och åländ-
ska traditioner i en autentisk miljö. 
De fem sviterna på övervåningen 
bjuder på lyx i varsamt inredda 
miljöer. Här serveras klassisk dansk 
smørrebrødslunch och à la carte i 
hotellets restaurang. I delikatessbu-
tiken hittar du original-inredningen
från butiken som fanns här i början, 
nu fylld av vackra, smakrika presen-
ter till dig själv eller någon du tycker 
om. Här kan du även  

www.carlsro.com
info@carlsro.ax
+358 40 839 8111 

Gästhem Enigheten

På Enigheten får du övernatta i his-
torisk miljö på den gamla tingsgår-
den som även fungerat som gäst-
giveri ända sen 1700-talet. Här har 
Föglö hembygdsförening varsamt 
restaurerat och tagit hand om den 
gamla gården. På Enigheten finns 
12 rum för 1-5 gäster, 3 enklare 
bodar för 1-6 gäster, samt plats för 
tält. Kommer du med egen båt är 
välkomna att lägga till vid bryggan 
för besök eller övernattning. Här 
finns även möjlighet att hyra den 
vackra strandbastun.

www.enigheten.ax
 info@enigheten.ax
+358 457 344 6201

Isakssons stugby

I Hastersboda hittar du Isakssons 
stugby, som totalt har upp till 53 
bäddar i sina 8 stugor. Stugorna 
är vackert belägna nere vid strän-
derna i den klipp-rika skärgård och 
innehar alla faciliteter. Här finns 
möjlighet att hyra båt, kayaker, 
bastu och så kan du köpa fiskekort 
om du vill testa på fiskelyckan. Intill 
stugbyn hittar du Hastersbodas 
vackra vandringsled samt Föglös 
discgolfbana. Vill du hellre bo uppe 
i bykärnan så finns där möjlighet att 
hyra hus. 
www.isakssons.ax
info@isakssons.ax
+358 (0) 18 51 490

På Föglö kan du bo på allt från hotell mitt i Degerby till den enklaste strömlösa
eremitstuga placerad på en egen ö. Här finns något för alla smaker att hitta!

Westergårds
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Westergårds

Westergårds erbjuder övernatt-
ningsmöjligheter i gårdsmiljö med 
gårdens djur alldeles intill husknu-
ten. Här finns även strandstugor vid 
gårdens egna sandstrand nere vid 
Degerösund. På gården kan man 
kela med kaniner, promenera med 
getter eller plocka dagsfärska gård-
sägg. Ponnykörning och ridning för 
de små erbjuds mot extrakostnad. 
Här kan man hyra båt med eller 
utan snurra, kayak, SUP-bräden, 
trampbåt, strandbastu samt bad-
balja. Båtturer till restauranger, öar 
och liknande ordnas med gårdens 
båt. På Westergårds hittar du även 
en gårdsbod med smått och gott. 
I de fyra stugorna finns totalt 18 
bäddar. 

info@westergards.com

Lillstugan

Lillstugan hittar du i Björsboda på 
en gård med hästar, höns, kaniner, 
honungsbin och odlingar. I stugan 
finns en dubbelsäng och en stor 
soffa som man också kan sova i. En-
kel övernattning med begränsade 
tvättmöjligheter och utedass. Här 
bjuds på vacker natur och cykelav-
stånd till Degerby!

+358457 569 25 86

Malmlunds stugor

I Ulversö finns Malmlunds stugor, 
belägna vid vattnet med naturen 
i lugnt, ostört läge direkt utanför 
dörren. Här får du vara helt för dig 
själv ör att koppla av. Kanske vill du 
ut och ro eller så kan man istället 
hyra en båtsnurra och pröva fiske-
lyckan på de tillhörande fiskevatt-
nen. De två stugorna ligger en bit 
från varandra, har bilväg fram och 
har plats för fyra personer vardera. 
Stugorna är utrustade med el och 
vatten samt utedass. 
+358 457 342 5664
perno83@msn.com 
+358 40 833 7005
johan.lindfors@regeringen.ax

Gästhem Enigheten

Isakssons stugby

Malmlunds stugor

Lillstugan

Carlsro badhotell
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Vad ska vi göra idag?
På Föglö finns en massa roligt att hitta på! 
Bland annat finns flera allmäna stränder.

Det finns en mängd med aktiviteter 
på Föglö att ägna sig åt när stuglivet 
blir för långtråkigt. Faller rösterna 
på en dag på stranden så finns det 
flera alternativ! I Degerby hittar 
man badstranden Sinting, där det 
finns ett fem meters hopptorn. Här 
kan man även välja att bada från 
klipporna på andra änden av områ-
det där också en lång brygga finns 
för angöring för dig som kommer 
med egen båt. Det andra alternati-
vet av strand finns längst ner på vä-
gen i Hastersboda. Här finns precis 
som vid Sinting omklädningsrum, 
stockbord och lekplats. 

Känner ni istället för att träna så 

kan man ta sig till området runt 
skolan. Här finns gymmet i det gula 
huset där även frisör Hårfixar’n har 
sin salong. För att köpa biljett till 
gymmet besöker ni kommunkans-
liet. 
På baksidan finns ett fint utegym 
som är öppet att använda närsom-
helst på dygnet.På skolgården finns 
en lekplats samt en stor grusplan 
med fotbollsmål, här finns även en 
multiarena som man får använda. 
Intill mulitarenan ligger kommu-
nens tennisbana, vill du hyra den så 
vänder ni er till turistinformationen 
där man även kan låna racket och 
boll. 
Vill du hellre ut och springa så 
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startar motionsspåret vid slutet av 
skolgården. Här kan man välja att ta 
sig runt det 1,3 km långa spåret som 
leder tillbaka till skolan eller att ta en 
längre bana som är cirka 3 kilometer 
lång. Viker du av till den längre slingan 
kommer du ut på Sintings bostadsom-
råde.

så kan du göra det bland annat på 
turistinformationen i Degerby.

På idrottsplanen i Granboda anord-
nas det öppna friidrotts- och fot-
bollsträningar under sommaren som 
är öppna för allmänheten att delta i 
utan föranmälan. Det går även bra att 
använda idrottsplanen när helst man 
vill. 

Discgolf är sporten på allas läppar just 
nu och du hittar Föglös discgolfbana, 
med ljuvliga vyer, intill Isakssons stug-
by och vandringsleden i Hastersboda. 
Banan har 9 hål men byggs ut till en 
18-håls bana. Behöver du köpa en disc

Vill du istället hitta på något i Deger-
bys bykärna så kan man spela pingis 
intill torget, bollar och racket finns 
att låna på infon. Mellan restaurang 
Seagram och Tullhuset, alldeles intill 
vattnet hittar du boulebanan som är 
öppen att använda närsomhelst. Även 
dessa klot kan lånas på infon. 
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Idag finns ett brett utbud av ser-
veringsställen på Föglö, något för 
alla att upptäcka!  Vill du fika så kan 
du göra det på torget i Degerby 
där glasskiosken säljer kaffe, smått 
och gott. Du kan även bege dig till 
mysiga Otto’s trädgårscafé som du 
hittar i Sonboda på Näversholma-
vägen. Här serveras både salt och 
sött, närodlat och ekologiskt. 

På Carlsro badhotell kan du avnjuta 
härliga smörrebröd med åländsk 
touch till lunch eller avnjuta deras 
alá carte lite senare på dagen. Här 
går det även bra att fika i trädgår-
den eller att ta en god drink på 
takterassen med en av Degerbys 
läckraste solnedgångar. 

På restaurang Seagram i Degerby 
hittar du en meny med sommarens 
klassiker tillsammans med svalkan-
de drycker. Här serverades tidigare 
ett vida känt fiskbord som i år gjort 
comeback i ny tappning. Seagram 
är även kända för sina goda pizzor.

Gästhem Enigheten håller restau-
rangen öppen hela sommaren. Här 
får du avnjuta klassisk abborrfilé, 
schnitzel och ålandspannkaka. 
Boka bord innan. 
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Äta & dricka
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Degerby
I Degerby finns många gamla skeppar-
gårdar och annan vacker bebyggelse 
av trä. Denna träbebyggelse saknar 
motstycke på någon annan plats på 
Åland. Före grundandet av Mariehamn 
år 1861 var Degerby centralort för 
Ålands skärgård. Här fanns det stora 
tullhuset, som ännu idag står kvar, 
tullbostäderna som idag inrymmer 
bibliotek och turistinformation samt de 
s.k. packhusen där man bland annat 
lagrade beslagtaget tullgods. Ännu på 
1920-talet hade Degerby fler invånare 
än Mariehamn.

Runt torget hittar du denna sommar 
Emmaus filial i väntsalen. Loppisarna 
”Föglö nostalgi”, ”Monicas loppis” samt 
”bokloppisen” i packhusen. Där finns 
även torgkiosken som säljer glass, go-
dis och kaffe. I det s.k. våghuset finns 
idag ett lekrum dit man får gå och leka 
under öppettiderna under föräldrarnas 
ansvar. En lekplats finns även precis 
bakom turistinformationen. Intill Fög-
löbutiken ligger gästhamnen som även 
den drivs av butiken. Här kan man 
hyra cyklar samt klubbor till minigolf-
banan i byn. Med start vid tullkällaren, 
intill tullhuset, finns kärleksstigen.

Om du promenerar norrut i byn kom-
mer du snart till Brandkårshuset och 
längst ner på vägen hittar du Enighe-
ten. Promenerar du istället söderut får 
du se många gamla vackra hus innan 
du till slut kommer fram till Sinting. 
Att ta en promenad genom Degerby, 
hela sträckan från norra till södra är 
något vi varmt rekommenderar!

I Degerby finns många gamla skeppargårdar och annan vacker bebyg-
gelse av trä. Denna träbebyggelse saknar motstycke på någon annan 
plats på Åland.

När du stiger av färjan i Degerby möts 
du direkt av alla dessa byggnader samt 
allra först Väntsalen, byggd 1903, som 
ritades av Lars Sonck. Idag inhyser ett 
av packhusen samt den gamla lotsstu-
gan muséer som är öppna under som-
marhalvåret. I de andra byggnaderna 
runt torget driver företagare sina 
verksamheter, och i det gamla stallet 
finns idag ett servicekök som är öppet 
för allmänheten att använda under 
sommarhalvåret. 
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Turistinformationen

I det stora gula huset som du ser direkt 
du kliver av färjan och följer vägen en 
liten bit mot torget hittar du turistinfor-
mationen. Den håller öppet alla dagar 
mellan 9.45 – 18.45 från och med 18 
juni fram till den 22 augusti. 
På turistinformationen hjälper våra 
värdar dig med svar på frågor kring din 
vistelse på Föglö, resan till och från el-
ler vad helst annat du kan tänkas vilja 
veta om Föglö. 

På turistinformationen hittar du aktu-
ella anslag om händelser och aktivite-
ter i bygden, information om boenden, 
matställen och liknande. Här finns 

även en hel del till försäljning så som 
Föglö-litteratur, souvenirer, hantverk 
och kläder. Hit kan du komma för att 
slå dig ner och bläddra i alla broschy-
rer eller kanske skriva några vykort. 

Bibliotekets intilliggande läs-sal är 
öppen under infons öppettider. Här 
hittar du dagstidningar, magasin och 
en lånedator. 

Du är alltid varmt välkommen i till tu-
ristinformationen! 

Tack vare sin närhet till Mariehamn är 
det många som arbetspendla mellan 
fasta Åland och Föglö dagligen, faktiskt 
båda vägar! Med en total restid på en 
timme från dörr till dörr så är det en 
görbar ekvation för många. 

Föglö har en egen skola, åk 1-9 och 
daghemmet Myran som ligger bak-
om äldreboendet Annagården uppe i 
Degerby. 

Vill man distansarbeta när man befin-
ner sig på Föglö så finns det kontors-
platser att hyra per timme, dag eller 
längre period på kommungårdens 
ovanvåning. Det går även bra att få 
hjälp med utskrifter och liknande hos 
kansliets reception. 

Om man vill flytta till Föglö så går det 
bra att höra av sig till kommundirektör

 Niklas Eriksson för mer information 
om bostadsalternativ. Kommunen 
säljer tomter i Degerby och så små-
ningom är även det nya bostadsom-
rådet Ekholm i Björsboda färdigt för 
försäljning! Ett tips för dig som vill kolla 
bostadsmarknaden på annat håll kan 
vara att gå med i facebookgruppen 
Föglöbor som har många medlemmar. 
Där kan man efterlysa, fråga och få 
svar på det mesta. 

Läs gärna våra fina personporträtt på 
vår hemsida där några av Föglöborna 
berättar om att flytta till Föglö, flytta 
tillbaka till Föglö, hur det är att vara 
företagare här ute och hur det är att 
pendla. 

Bo och jobba på Föglö

Välkommen till Föglö!
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På Föglö finns en hel det kultur att 
uppleva! I Degerby hittar du Föglö-
muséet nästan direkt då du kliver av 
färjan. Här finns en permanent utställ-
ning om Föglö till påseende alla dagar i 
veckan under sommaren. Intill restau-
rang Seagram i den gamla lotsstugan 
kan du besöka Lotsmuseet. Här kan du 
läsa om tiden då Degerby var en av de 
viktigaste orterna på Åland. 

Tar du dig till Hummersö så har du 
kommit till byn som är lite av Föglös 
kulturcentrum. Här hittar du museigår-
den Matsmårs där hela 1900-talet fått 
lämna sina spår. Intill Matsmårs ligger 
Visthuset där en konstutställning pågår 
under sommaren. I Hummersö finns 
även Galleri Berghäll som är beläget i 
den gamla andelshandeln. Här ställer 
Kjell Ekström ut sina konstverk och i 
källaren hittar du en guldgruva till kva-
litetsloppis. Ovanför parkeringen hittar 
du La Bibloteca Senza Frontiere som är 
öppet året runt. 

Kultur

Vill du uppleva ett äkta skärgårds-
hemman ska du bege dig med båt ut 
till Björkör som ägs av Ålands Land-
skapsregering. Skärgårdshemmanet 
är i ursprungligt skick och här får du 
verkligen en unik inblick i hur livet var 
förr på en åländsk skärgårdsö. Björkör 
är ett naturreservat och minnesmärke. 
En vandringsled visar dig runt i natu-
ren och här finns också ett utsiktstorn 
där du har milsvid utsikt.
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På västersocken vid Prästlandet hittar 
du även Föglö kyrka, Maria Magdalena. 
Kyrkans äldsta delar anses härstam-
ma från slutet av 1300-talet. Det mest 
anmärkningsvärda fyndet utställt i 
kyrkan är ett relikkrucifix i silver från 
1400-talet. En liten broschyr som 
finns att låna i tornkyrkan ger besöka-
ren information om kyrkan och dess 
historia. Under sommaren finns också 
en kyrkguide anställd som kan berätta 
mer och svara på frågor.

Föglö sommarteater firar fem år med 
att sätta upp föreställningen ”De fem 
systrarna fjäder” på Brandkårshuset i 
Degerby under slutet av juli. 

När du ändå är i Degerby ska du inte 
missa att besöka Föglös fina bibliotek 
som i sig i sevärt. I sommar arrangerar 
Ålands emigrantinstitut som en del av 
Åland 100 firandet utställningen ”Föglö 
export: svågrarna Haddon och Warner 
i läsesalen på biblioteket. Utställningen 
kan ses alla dagar under turistinforma-
tionens öppettider, som ligger dörr i 
dörr. 

Gillar du gamla böcker bättre skall du 
besöka bokloppisen som Degerby by-
alag inhyser i packhuset intill gästham-
nen. Här hittar du garanterat någon 
nostalgisk pärla! 



foglo.ax

När det är dags för utflykt finns det 
flera färdiga alternativ att ta del av på 
Föglö. 

Vill man besöka en gård så kan man 
kontakta Sommarögård som arrange-
rar skräddarsydda gårdsbesök bland 
får och kalvar i Sommarö. En massa 
djur kan du även besöka hos Wester-
gårds i Granboda som håller öppen 
gård en dag i veckan. Mer information 
om båda ställen hittar du här i bladet. 

Vill du istället ut på sjön så kan du 
kontakta Westergårds båtutflykter som 
anordnar dagsutflykter. Eller Som-
marögård som anordnar fiskeguid-
ningar samt sälsafari. 

Dags för utflykt!
På Föglö finns två av Ålands vackraste 
vandringsleder, båda väl värda att gå 
då de skiljer sig från varandra! 
Jyddö vandringsled startar invid te-
lefonmasten på Jyddö. Ledens totala 
längd är cirka 5 km, men det är också 
möjligt att gå bara halva leden om man 
så vill.

Sevärt är fågellivet, lövträdsbestånden 
och en del på Åland och i omkringlig-
gande regioner sällsynta växter, liksom 
utsikten från Jyddö bötesberg.
Vid vandringsleden finns ett 10 me-
ter högt fågeltorn. Det finns också en 
”Slogbod” nära telefonmasten, där 
man kan grilla och sitta och njuta av 
naturen precis invid vattnet. Det finns 
stockbord utplacerade på flera ställen 
längs leden! Slogboden kommer du lätt 
till även utan att gå själva vandringsle-
den. 
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Hastersboda vandringsled startar från 
Isakssons stugby i slutet av byn Has-
tersboda. Ledens är cirka 4 km lång.
Promenaden går längs med strand-
kanten och genom gammal skog. Här 
får man verkligen uppleva det bästa 
av både och! Skyltningen berättar om 
lokal historia, kulturmiljö och om natu-
rens roll i skärgårdslivet förr i tiden. Vid 
vandringsleden finns även ett 10 meter 
högt fågel-/utsiktstorn med ståtlig 
utsikt. Du hittar enkelt runt vandrings-
leden, det finns vitmålade stenar som 
riktlinjer. Foto: Anette Sundström

Paddla runt Föglö
IFör dig som vill ta ut kajaken på en tur har vi tagit fram en karta med 
föreslagna paddlingsrutter. Kartan finns att ladda ner som pdf på kom-
munens hemsida under kategorin ”se & göra”. 
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Ta hand om dig i sommar!
Det är viktigt att ta hand om sig alla tider på året, men just den här tiden är det 
ibland lättare att få tid till att faktiskt göra det! På Föglö finns en rad företagare 
som jobbar inom den här branschen och som står till ditt förfogande i sommar. 

Salong Hårfixarn

Vill du klippa dig, få hjälp med en 
make-up, köpa hår- och hudprodukter 
eller andra tillbehör ska du besöka 
Salong Hårfixarn i Degerby intill skolan. 
Sofia Sommarlund har även ett brett 
utbud av hälsokost. 
+358 18 51366

Emmis fot och hudvård

Hos Emmi Eriksson i Hastersboda får 
du hjälp med dina fötter. Medicinsk 
fotvård och fot- samt underbensmas-
sage.
+358 400 821 884

Ingers massage

Hos Inger Sundblom får du behand-
lingar för ditt välbefinnande. Behand-
lingar i akupressur, öronakupunktur, 
zonterapi, ortobionomi och olika 
massager bl.a. Hawaiansk Lomi Lomi 
massage, chakraflödesmassage, hea-
lingmassage, indisk huvud- och an-
siktsmassage och yogamassage. 

+358 400 822 713
isundblom@yahoo.se

Bryggyoga på Carlsro badhotell

Under sommaren kommer du kunna 
morgonyoga på Carlsros brygga. Maria 
Hojar och Caroline Henriksson turas 
om att leda passen, alla datum samt 
bokningsanvisningar finns på hemsi-
dan. 
www.carlsro.com
info@carlsro.ax

My Nordic Health 

Annicka Toppe stöttar individer, orga-
nisationer och företag att arbeta aktivt 
med att
öka hälsa och välbefinnande. Modeller 
och verktyg anpassas efter mål och be-
hov. Hos Annicka kan du få hjälp med 
sömn och återhämtning, vardagsstruk-
tur, inventering i personalgruppen 
eller hjälp med friskvårdsaktiviteter 
och välbefinnande på arbetsplatsen. 
Friskvårdskonsulent, Hälsocoach, Sjuk-
sköterska.

annicka@mynordichealth.com
www.mynordichealth.com

Anchor yoga 

I sommar kan du yoga med Maria Ho-
jar i salen vid Henrikas i Hastersboda. 
Salen har breda golvplankor i trä, vack-
ra fönster och öppen spis, ett rum med 
själ. Maria håller yinyoga på torsdagar 
mellan 19-20. Boka genom hennes 
facebookgrupp som heter Anchoryoga. 

Forest for Rest
Caroline Henriksson är yogalärare och 
friskvårdsguide som leder skogsbad 
och skogsyoga i den egna skogen i 
Sonboda. Ett effektivt sätt för åter-
hämtning och avslappning. Under tis-
dagkvällarna i juli håller Caroline även 
klassisk hathayoga på Brandkårshuset 
i Degerby, anslag om bokning hittar du 
utanför turistinformationen. 

www.caroline.henriksson.ax 
caroline@henriksson.ax
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Följande sidor innehåller information från förvaltningen samt landskapet 

Tyck till om bokningsreglerna!

 

Landskapsregeringen har tagit fram förslag till omarbetade bokningsregler för skärgårdstrafi-
ken. Syftet är att göra dem enklare att förstå.

 

Landskapsregeringen vill gärna ha in allmänhetens synpunkter.

 

I början av juni presenteras de omarbetade reglerna på landskapsregeringens hemsida. Där 
kan man också lämna in sina synpunkter.

 

Gå in på: www.regeringen.ax/enklareregler

TURISTINFORMATIONEN I 
DEGERBY 

Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby har öppnat 
för säsongen.  
 
Öppettiderna är som följer; 
Alla dagar (måndag-söndag) kl. 09.45 – 18.45 
(lunchstängt 12.15-13.15). Avvikelser för 
midsommarhelgen. 
 
Turistinfon är öppen fr.o.m. fredag 18 juni t.o.m. 
söndag 22 augusti. 
 
I turistinformationen hittar du information om 
det mesta som händer och finns att göra på Föglö 
samt också delvis fasta Åland. Det finns 
information om logi- och matställen, 
serviceutbudet mm, kort sagt allt som finns på en 
turistinformation. 
 
Det finns också en hel del produkter och 
souvenirer till försäljning, såsom böcker och 
publikationer, vykort, Föglökortleken, 
Föglöjackor, Föglövimpel, Föglöpins, Föglödekaler 
mm 
 
Företagare och föreningar ! Ni som inte ännu 
lämnat informationsmaterial, ev. broschyrer, 
evenemangsanslag mm, för in dem till 
turistinformationen till påseende för turister och 
besökare. Meddela också gärna all information ni 
har att dela under sommaren till infon per mejl 
och uppdatera så fort ni har något. 
 
Telefonnumret till turistinformationen är 
04573427274 och e-post turistinfo@foglo.ax och 
årets turistinformatörer/-värdar (som arbetar 
enligt schema) heter Fanny Enestam och Julian 
Mörn. 

Heidi Eriksson heter jag och det är jag som numer

har nöjet att kalla mig vikarierande byråsekreterare

på kommunkansliet. Som vi alla vet är Agneta

oersättlig men jag ska göra mitt bästa för att vara till

nytta och hjälp under det kommande året. :)

Jag är för tillfället 23 år gammal och flyttade rakt till

Föglö från min studiestad Åbo där jag just avklarat

en magisterexamen i offentlig förvaltning.

Ursprungligen är jag från Jomala men jag tyckte

det kunde vara fint att testa på lite skärgårdsliv -

därav hamnade jag här! På fritiden tycker jag om att

umgås, fara på vardagsäventyr, se film och

reflektera över livet. 

Hoppas vi lär känna varandra under året och 

att ni får en härlig sommar!

                                                 /Heidi

HEJ ALLA!

SEMESTERMEDDELANDE FRÅN KOMMUNGÅRDEN 

KANSLIPERSONALENS SEMESTRAR SOMMAREN 2021 
Under tiden juni-augusti är kanslipersonalen lediga enligt följande; 
 
Namn/funktion Semester 

Bokförare/kanslist Beatrice Teir 14 juni – 18 juli 
Löneräknare Leif Eriksson 28 juni – 30 september  (Samira Kemper vikarie) 
Kommundirektör Niklas Eriksson 28 juni – 4 juli och 15 juli – 10 augusti 
Utbildnings-/barnomsorgschef Kerstin Lindholm 28 juni – 8 augusti 
Byggnadsinspektör Hans-Kristian Skaag 10 juli – 15 augusti 
Vik. byråsekreterare Heidi Eriksson På jobb hela sommaren 
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Postdress     Telefon   Telefax    E-post/webb    Bank 
Tingsvägen 3    (018) 50215  (018) 50047  hasse.skaag@foglo.ax  ÅAB 660100 - 1079417 
AX-22710 FÖGLÖ                    ANDB 557804 - 23684  
 

Byggnads- och tekniska nämnden 
/ renhållningsmyndighet 

 

INFORMATION GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGEN 
I FÖGLÖ KOMMUN 2021 

Avfallshanteringen för kommuninvånaren fortsätter oförändrat. Den som har fastighetsnära 
hämtning av brännbart och bioavfall kan fortsätta med det om man vill. 
De som inte har fastighetsnära hämtning och själva för det brännbara avfallet till Stentorpa ÅVC skall 
skaffa avfallsmärken som klistras på sopsäcken.   
 

Mottagningsavgifter erläggs med förköpta avfallsmärken i valörerna 44€€,,  88€€  oocchh1100€€ eller mot faktura 
om avfallsmärken saknas varvid faktureringsavgift tillkommer.  
Avfallsmärken kan köpas på Kommungården samt under sommarmånaderna vid kommunens 
turistinformation i bibliotekshuset. 
Förköpta avfallsmärken som inte utnyttjats kan bytas mot nya avfallsmärken för 2021. 
 

Det finns 5 st obemannade återvinningsstationer och de är placerade på följande platser: Björsboda, 
Degerby, Jyddö, Sanda och Sonboda.  
 

PPllaasstteenn  ååtteerrvviinnnnss  eennddaasstt  vviidd  ddeenn  bbeemmaannnnaaddee  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraalleenn  ii  SStteennttoorrppaa.. 
 

Det farliga avfallet kan endast lämnas vid Stentorpa ÅVC. Mottagning och hantering av det farliga 
avfallet skall enligt lag vara övervakad. 
 

Föglö återvinningscentral (Stentorpa ÅVC) och de obemannade återvinningsstationerna är öppna 
för privata hushåll och stugägare i kommunen som betalt sin grundavgift. 
 

För mera detaljer kan man bekanta sig med Avfallsplan, Renhållningsbestämmelser för kommunen 
och Avgifter för Renhållning och avfallshantering i Föglö år 2021 såväl som Föglö kommuns 
sorteringsguide A till Ö för avfall. Dessa kan läsas på kommunens hemsida www.foglo.ax under 
fliken >>Bygga och bo>>avfallshantering alternativt kan man komma in till Kommungården och 
bekanta sig med dem. 
  
RReennhhåållllnniinnggeennss  ggrruunnddaavvggiifftt  fföörr  åårr  22002211  äärr  ddiiffffeerreennttiieerraadd  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  
 

GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ppeerrmmaanneenntt  bbooeennddee  hhuusshhåållll  äärr  115500  €€  (inkl moms)..  
 

GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ffrriittiiddsshhuusshhåållll//  --  ffaassttiigghheetteerr  äärr  110000  €€  (inkl moms)..  
  

GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ffrriittiiddsshhuusshhåållll//--ffaassttiigghheetteerr  mmeedd  ppeerrmmaanneenntt  bbooeennddee  ii  kkoommmmuunneenn  äärr  4455  €€  (inkl.moms)..   
 

GGäällllaannddee  bbeeffrriieellssee  aalltt..  nneeddssaatttt  ggrruunnddaavvggiifftt  hhäännvviissaass  ttiillll  aavvggiiffttssttaaxxaann  fföörr  åårr  22002211..  
  

ÖÖppppeettttiiddeerr  oocchh  mmoottttaaggnniinnggssaavvggiifftteerr  vviidd  FFööggllöö  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraall  ii  SStteennttoorrppaa    
  

ÖÖppppeettttiiddeerr::  
Jämna veckor helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..11  ––  3311..33  oocchh  11..99  ––  3311..1122..22002211      kkll..  1177..0000  ––  1199..0000  
Varje vecka  helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..44  ––  3311..88..22002211                kkll..  1177..0000  ––  1199..0000    
samt                      ssöönnddaaggaarr  11..55  ––  3311..88..22002211                        kkll..  1144..0000  ––  1166..0000  
  

Brännbart restavfall                                                88  €€  ppeerr  ssääcckk  uuppppttiillll  220000  lliitteerr  
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Postdress     Telefon   Telefax    E-post/webb    Bank 
Tingsvägen 3    (018) 50215  (018) 50047  hasse.skaag@foglo.ax  ÅAB 660100 - 1079417 
AX-22710 FÖGLÖ                    ANDB 557804 - 23684  
 

Byggnads- och tekniska nämnden 
/ renhållningsmyndighet 

Brännbart restavfall                                                    44  €€  ppeerr  ppååssee  uuppppttiillll  6600  lliitteerr  
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)            1100  €€  ppeerr  ssääcckk  uuppppttiillll  2255  lliitteerr  
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                                       44  €€  ppeerr  ppååssee  uuppppttiillll  88  lliitteerr  

  

Kommunens entreprenör 2021 är Transmar Ab tel. 018-27580. Renhållningen anlitar som 
underentreprenör Alandia Allting Ab.  

Kommunen hyr ut stolar + scenvagn kostnadsfritt för 
Föglö-företagare och föreningar.
(Låntagaren ersätter eventuella skador)

Du bokar dem genom att maila info@foglo.ax eller ringer 50322

Behöver du scen eller stolar till ett evenemang?

 

 
 

SOMMARINFORMATION FRÅN BYGGNADSKONTORET 
 
Kanslitid mellan kl. 09.00 – 11.30 måndag, onsdag och fredag. 
Telefon 50215 alt. 0400 937215. 
 
Byggnadskontoret handhar tillika kommunens fastigheter, vägunderhåll på kommunalvägarna m.m. 
 
Byggnadsinspektör/kommuntekniker håller sommarsemester fr.o.m. 10 juli t.o.m. 15 augusti 
2021. 
 
Vid löpande ärenden kan byggnads- och tekniska nämndens ordförande Stefan Laine kontaktas på 
tel. +3584575221757. 
 
Syner som är föreskrivna i byggloven bör styras så att de görs före eller efter byggnadsinspektörens 
semesterperiod. 
 
Byggnads- och tekniska nämndens följande möte är den 5 juli och första möte efter sommaren är 
30 augusti 2021. Handlingarna skall vara inlämnade till byggnadskontoret minst 20 dagar före 
mötet. 

byggnadsinspektör/kommuntekniker 
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FRITIDSAKTIVITETER/MOTION 
 

TENNIS 
 
Tennisbana finns i Degerby invid Föglö grundskola, skylt vid huvudvägen, ca. 500 meter 
uppåt längs gång- och cykelvägen ut från Degerby centrum. 
 

Planhyra 
18 juni – 22 augusti Turistinformationen i Degerby 
Övriga tider  kommungården i Degerby under ordinarie kanslitid. 
 

Spelavgifter/hyror 
Kontant betalning vid nyckelhämtning 

1.6-15.8;   10 euro/timme         Övriga tider;        8 euro/timme 
 
20-gångershäfte 135 euro  Rackethyra          2 euro/styck 
10-gångershäfte   75 euro  Bollhyra         1 euro/rör 
  5-gångershäfte   45 euro  Racket + bollar    3 euro 
 
Samtliga priser gäller för banan (inte per person). Banan skall efter avslutat spel alltid 
lämnas snygg och prydlig (städad).  

 

GYM 
Välutrustat och fräscht, beläget invid Föglö grundskola. Skylt finns vid vägen ca. 500 meter 

upp från färjfästet (invid tennis- och motionsbanan) 
 

Nyckelkort /avgifter per person 
Erhålles från kommungården i centrum under ordinarie kanslitid. Kontant betalning. 

Korten är personliga, dvs. är man flera som skall gå till gymmet köper var och en eget kort.  
 

  1-gångskort     5 euro  Månadskort    35 euro 
10-gångerskort  40 euro  Årskort         150 euro 

 

VANDRINGSSTIGAR 
Föglö kommun tillhandahåller två natursköna vandringsstigar som finns i Jyddö (på 

Vargskär) och Hastersboda (Östersocken invid Isakssons stugby). Skyltade vid vägen och 
finns med på alla typer av Föglö turistkartor. Bägge lederna har ett utkiks-/fågeltorn och 
rastplatser med stockbord att sätta sig ner och förtära medhavd matsäck. På Jyddöleden 

finns också en s.k. slogbod, där man kan t ex grilla.  
 

SIMSTRÄNDER 
På Föglö finns två officiella, allmänna simstränder av hög kvalitet som sköts av kommunen. 

En vid Sinting i Degerby, ca 1,5 km från Degerby centrum. Den andra i Hastersboda vid 
Storgetösund ca 16 km från Degerby. Bägge finns med på alla typer av Föglö turistkartor. 

 

MOTIONSBANA (barkbelagd) 
Invid Föglö grundskola, skylt vid huvudvägen, ca 500 meter uppåt längs gång- och cykelväg 

ut från Degerby centrum. Banan är ca 1,3 km lång och belyst vintertid. 
 

MULTIARENA 
Invid Föglö grundskola belägen bredvid tennisbanan finns en multiarena där man kan utöva 

bollsporter mm när man så önskar, fri att använda när som helst. 
 

UTEGYM 
Invid Föglö grundskola belägen bredvid gymet/hårsalongen finns ett nytt utegym fritt att 

använda när som helst. 
 

BOULEBANA 
Invid restaurang Seagram och lotsuddens gästhamn i Degerby finns en boulebana fri att 

använda för hugade boulespelare. Egna klot medtages, ingen avgift. 
Banan/banorna måste återställas efter avslutat spel. 
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LÄGER, KURSER, AKTIVITETER SOMMAREN 2021 PÅ FÖGLÖ  
 
 

MOTIONSFOTBOLL 
 

FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden ordnar motionsfotboll på idrottsplan alla 
torsdagskvällar under perioden 3 juni – 12 augusti. 
 
Klockslag; Torsdagar kl. 19.00 – 20.30. Start torsdag 3 juni. 
Plats;  Idrottsplanen i Granboda 
Ålder; Vuxna, damer och herrar. Öppet för 13 år (födda 2008) och uppåt 
Ledare; Julian Mörn. 
 
Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm. Bara att komma och 

spela och ha roligt en stund med kravlös motionsfotboll under enkla former. 
 
 
 

Ledd FRIIDROTTSTRÄNING 
 
FUIA:s friidrottssektion håller ledda friidrottsträningar på Idrottsplan i Granboda  
måndagkvällarna under perioden 28 juni – 26 juli. 
 
Klockslag; Måndagar kl. 18.00. Start måndag 28 juni. 
Plats;  Idrottsplanen i Granboda 
Ålder; Öppet för alla åldrar. 
Ledare; Marie Snällström, Kristian Holmström och Rain Ainas. 
 
Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm.  

 
 
 

FOTBOLLSSKOLA 
 
Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar 
sin traditionella fotbollsskola på Föglö för ungdomar sommaren 2021 enligt följande; 
 
Tidpunkt; Vecka 29 (19 juli – 23 juli)  kl. 13.00 – 16.00 måndag-fredag 
Plats; Idrottsplanen i Granboda. 
Ålder; Barn (flickor och pojkar) födda 2009-2015. Ifall fler än 20 barn anmäler sig till 

fotbollsskolan delas deltagarna upp i två grupper efter ålder.  
Ledare; Albert Ulenius biträdd av Jesper Gåvefeldt. 
Deltagaravgifter;    Gratis, ingen avgift uppbäres.  
 
Liten matsäck samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av 
FUIA. 
 
Anmälan; bindande anmälan senast måndag 12 juli kl. 15.00 till FUIA:s ordförande 

Niklas Eriksson, e-post niklas.eriksson@foglo.ax alt. tel. 04570583093.  
 
Fotbollsskolan är öppen för alla intresserade.                    
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TENNISKURS 
 

Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MLK anordnar en 4-dagars tenniskurs 
på Föglö vid tennisbanan. Det är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig spela tennis att 
lära sig grunderna under kunnig ledning. Också sådana som spelat tidigare är varmt 
välkomna att förkovra sig med personlig tränare. 
 
Tidpunkt; Vecka 31; 2 augusti – 5 augusti (må-to, 4 dagar) 
Lärare;  Av MLK anställd tränare. 
Ålder; Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2014) och uppåt. Tider 

överenskoms senare, önskemål kan framföras vid anmälan. 
Antal lektioner; 7-12 år         4 lektioner á 1 timme 
  13 år och uppåt (inkl. vuxna)   4 lekt. á 1,5 timmar 
Anmälningsavgift; Inga deltagaravgifter/anmälningsavgifter för deltagande i  
                                         tenniskursen uppbärs detta år. 
 
Anmälan; senast måndag 19 juli kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens sekreterare Niklas Eriksson, e-post 
niklas.eriksson@foglo.ax alt. info@foglo.ax eller telefon 
04570583093. 

 
OBS ! Racket och bollar finns att låna, men du får gärna ha med dig egen racket. 
Tennisskolan är öppen för alla intresserade, också sommarboende och turister.    

 
 
 

GUIDAD BÅTRUNDTUR I FÖGLÖ SKÄRGÅRD 
 

Fritids- och kulturnämnden arrangerar i samarbete med Sommarögård (Conny Jansson, 
Sommarö) en guidad båtrundtur i Föglö skärgård. Planen för årets rundtur är ”Föglö runt” 
med planerat stopp vid Amalias i Sanda. Rutten förstås väderberoende. 
 
Tidpunkt; lördag 24 juli kl. 10.00 – ca. 17.00.  
Start; Tullbron i Degerby.  
Avgift; 15 €/person för de som inte har egen båt. 
 
Det finns minst 15 platser avsedda för i första hand personer som saknar egen båt. Vi 
hoppas därtill att många med egen båt anmäler sig och följer med på turen. Kom ihåg att ta 
med egen matsäck, lunch-/kaffekorg.  
 
På eventuella förfrågningar kring rutten mm hänvisas till Conny Jansson, telefon 
0400947502. 
 
Anmälan; senast fredag 16 juli kl. 15.00 per epost info@foglo.ax eller  

niklas.eriksson@foglo.ax eller telefon 50322. 
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9.6.2021 - 15.8.2021

HÅLLPLATS

Hastersboda 
Överö
Sonboda 
Bråttö 
Degerby 

HÅLLPLATS

Degerby 9.001) 16.10 9.001) 16.102) 9.001) 16.102) 9.001) 16.10 9.001)

Bråttö - - - 16.25 - - - - -
Sonboda 9.15 16.25 9.15 16.40 9.15 16.25 9.15 16.25 9.15
Överö - 16.40 - - - - - 16.40 -
Hastersboda 9.25 17.05 9.25 17.05 9.25 16.40 9.25 17.05 9.25

*) Överö måndagar och torsdagar mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00.

    Mot beställning invik till Nötö, Ulversö och Storgrund. De dagar Överö inte trafikeras  (dvs beställs i förväg) startar bussen

    kl. 08.30 från Hastersboda.
 +) Hela östra linjen mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning

    invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd och Näversholma.
x) Hela östra och västra linjen tisdag och fredag mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 

kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö, Flisö.
1) Retur från Degerby kl. 9.00 alla dagar mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00.
2) Körs ned till Embarsundsfärjan vid behov.

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK I FÖGLÖ KOMMUN

MÅN TIS ONS TORS FRE

08.30*)+) - - 08.30 *)+) -
08.10*)+) 08.10x) 08.20+) 08.10 *)+) 08.10x)

- 08.30x) - - 08.30x)
08.40+) 08.20x) 08.40+) 08.40 +) 08.20x)

MÅN TIS ONS TORS FRE

8.55 8.55 8.55 8.55 8.55

16.102)

16.25
16.40

-
17.05

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK I FÖGLÖ KOMMUN

FRE

-
08.10x)

08.30x)
08.20x)

FRE

8.55

 

                                                  SOMMARÖPPET 28.06-15.08 

                              Mån 10-12 och 16.30-20.30 

                                      Tis 18.30-20.30 

                                      Ons 16.30-20.30 

                                      Tors 16.30-20.30 

                                           Fre Stängt 

                               BIBLIOTEKET PÅ FÖGLÖ 
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    e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 

EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
Många böcker är på inkommande 

 
 
 
Vuxen, skönlitteratur: 
Camilla Läckberg                                 Gå i fängelse &Kvinnor utan nåd  
Alyson Richman                                   En förlorad kärlek 
Edna O´brien                                         Flicka 
Veronica Henry                                    Sommar i strandhuset 
Kristin Brorsson                                   Gammal kärlek rostar ALLTID 
Nora Roberts                                         Vid horisonten del 4  
Jacqueline Woodson                           Genom märg och ben 
Anne B.Ragde                                        Dottern 
Sebastian Barry                                    Dagar utan slut 
 
Vuxen, deckare 
David Baldacci                                        Spelaren 
Sofie Sarenbrant                                    Skyddsängeln 
Mari Ljungstedt                                      Där den sista lampan lyser 
Elisabeth Andersson                             Ett hjärta i bitar 
 
Vuxen Fack 
Henrik Berggren                                    Landet utanför Sverige och Kriget 1939-1940 
 
Ålänsk litteratur:  
12 berättelser från Lumparland               Jag lever än 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Lin Hallberg                                            Dansa med Sigge 
Jake Maddox                                           Straffet 
Helena Bross                                          Världens högsta berg 
Camilla Läckberg                                  Super-Charlie & Mormorsmysteriet 
                                                                    Super-Charlie & bajsexplotionen 
                                                                    Super-Charlie &gosedjurstjuven 
Katja Brandis                                         Woodwalkers I fiendens spår 
Jorma Salonen                                       Kalle-Varoin starinoi/Kalle – variksen tarinoita 
Bellmanhistorier                                   Det var en Bellman …….. 666 
Camilla Steen                                         Midnattsblot 
 
DVD:  
Tunna BLÅ LINJEN 
 
ÖPPET FRÅN 28.06-12.08   
                                                                                                                                                                              
MÅN 10.00-12.00  och   16.30-20.30 
TIS     18.30-20.30 
ONS   16.30-20.30   
TOR   16.30-21.30 
FRE    STÄNGT 
 
  
 
 
OBS!! Reserverade böcker bör hämtas inom en vecka, sedan sätts dom fram eller skickas tillbaka. 
                                                                  
                                                                                VÄLKOMNA                                                                                       
                                                                    mvh Katarina Fellman 
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Föglömuseet finns i ett av de röda gamla packhusen som
står precis invid färjfästet i Degerby. Museet har temat ”Föglö 
förr och nu” och det är frivillig entréavgift.

I början av 1800-talet var Degerby en av de viktigaste byarna 
på Åland. Tack vare det strategiska läget i en livligt trafikerad
handels- och sjöfartsled och för att man flyttade tull och lots
från Flisö. Packhuset och museet är från 1820 och användesfrån Flisö. Packhuset och museet är från 1820 och användes
tidigare till förtullning av import- och exportvaror och för lager-
hållning. Det var nära till vattnet för lastning och lossning av fartyg. 
Utställningen i museet visar dåtid och nutid på Föglö, och den
sköts av Föglömuseets arbetsgrupp. 

Lotsstugan i Degerby

Lotsmuseett finns i den gamla lotsstugand alldeles intill 
restaurang Seagram. Lotsmuseets är en utställning över 
hur verksamheten såg ut under 1900-talet och utställning-
en sköts av Föglömuseets arbetsgrupp. 

Lotsstugan byggdes 1850 och användes av lotsar som 
hjälpte passerande fartyg att navigera rätt. På den tiden 
var degerby en flitigt passerad hamn och en viktig central var degerby en flitigt passerad hamn och en viktig central 
plats i farleden. Lotstugan användes av lotsarna fram till 1968. 

Öppettider 2021

1.6-17.6:  10.00-15.00
18.6-22.8:   09.45-18.45
23.8-31.8:  10.00-15.00

Midsommarafton och
modsommardagen stängt. 

Öppettider 2021

1.6-17.6:  10.00-15.00
18.6-22.8:   09.45-18.45
23.8-31.8:  10.00-15.00

Midsommarafton och
modsommardagen stängt. 
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                              FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
                                                           Föglövägen 88, Degerby 

Tel: 0400 780233 (tele-Q).  
Du kommer till en telefonsvarare, följ anvisningarna så ringer vi upp dig på bestämd tid. 
 
Vi har ingen öppen sjukvårdsmottagning. 
Om du blir sjuk eller behöver hjälp med något, ring 0400 780233 för att boka tid till 
sjukskötare/hälsovårdare eller läkare. 
Läkare från hälsocentralen finns på plats varannan vecka. 
Sommarens planerade läkardagar; 6.7, 20.7, 3.8 och 17.8. 
 
Vi är anträffbara  måndag-torsdag kl 8-16 och på fredagar kl 8-14.    
Midsommarafton 24.6 är mottagningen stängd. 
 
Vi har ingen beredskap/jour på veckosluten och 
helger. 
För sjukvårdsupplysning ring  018-538500 och 
vid akuta sjukdomsfall 112   
För mera info www.ahs.ax 

                                               
  

VIKTIGA TELEFONNUMMER: 

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 

             Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 
Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 

Alarmcentralen 112 
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Följande sidor innehåller information från föreningar 

 

 

Sommarsimskola på Sinting simstrand 5.7-16.7.2021. Barn födda 2016 - 2006 är välkomna att delta. 

Simskolan pågår 2h/dag, måndag-fredag, i två veckor. På simskolan leker barnen både på land och i 
vatten, har simundervisning och livräddning, samt avslutar dagen med matstund. Simskolan leds av 
simlärare och lekledare. 

Anmäl dig på: hAnmäl dig på: https://www.folkhalsan.fi/kurser/simskola/sommarsimskola-sinting/    senast den 21.6.

Inför simskolestarten mailas mer information om klockslag och gruppindelning ut. 
Vänligen notera att de barn som skall vara med i simskolan skall ha följt rekommendationen om en 
veckas karantän om de varit utomlands.

Är du senior? Kom och fira detta med Folkhälsans 
landskapsförening och lokalföreningen! Vi kommer 
att fira i folkhälsans hälsofrämjande anda! Vi bjuder 
på kaffe och tårta, musikunderhållning och lite annat 
program. 

          Tid: 25.8 Kl. 14-16.
                    Plats: Annagården

För att delta behöver du anmäla dig på tfn 018- 50077 
eller 04573823109. Vi vill ha din anmälan SENAST 18.8
Vi följer hela tiden med Coronaläget och anpassar festen 
efter det.
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Möt våren med en ny fräsch Föglövimpel!
Nu finns husbondevimpeln i två längder: 

3,5 m för 45 euro och 4,5 m för 50 euro.

Säljs på Föglöbutiken och kommunkansliet 
samt sommartid på turistinformationen

Föglö Hembygdsförening

Paneldiskussion på Enigheten, Degerby
Tisdag 20 juli 2021 kl 15.00

Deltagare: Docent Kenneth Gustavsson
  Datascientist Mats Adamczak
  Doktorand Ida Jansson
  Lektor Dan Nordman
Moderator:  Styrelsemedlem Pia Widén

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och tårta.
Välkommen!

Ålands självstyrelse 100 år
- tillkomst och erfarenheter 

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Hembygdsföreningen erbjuder:

Husbondevimpel i två längder, 
3,5 m för 45 € 4,5 m för 50 €

Föglö T-shirt, 17 €
i tunn bomull, grå med byanamnen på

Föglökeps, 18 € 
mörkblå med guldbrodyr 

Fögelska, 15 €
linnehandduk med Föglöord och uttryck 

Finns till försäljning på turistinformationen, 
kommungården och i Föglöbutiken (inte T-shirts).



foglo.ax

 

 

Evenemang sommaren 2021 
 
Även i år blir firandet annorlunda och det är fortfarande mycket ovisst gällande restriktioner 
för folksamlingar och resande. Östersocknens Byalag bjuder, om det är möjligt att genomföra 

tryggt och säkert, in till ett antal evenemang under sommaren. 
 
Välkomna att fira midsommar med oss på Högholm i Sommarö 
Midsommarfirande börjar med lotteriförsäljning vid 15:30 på midsommarafton och stången 
reses ca kl 16:00. Efteråt väntas sång och dans för vuxna och barn. 
 
Lövning av stången sker i år dagen innan midsommarafton, 24 juni kl 18:00 vid Högholm. 
Östersocknens Byalag önskar att så många som möjligt kommer för att hjälpa till med detta 
och för att umgås.    
 
Amalias strandparty, 11 juli kl 12:00-15:00 
Vi hoppas kunna genomföra Amalias strandparty den 11 juli kl 12:00-15:00. Mer information 
kommer att annonseras närmare på Facebook i grupperna Östersocknens Byalag och 
Föglöbor. 
 
Amalialoppet 21 juli 18:00 vid Amalias 
Östersocknens Byalag anordnar för första gången Amalialoppet i år. Gamla som unga 
välkomnas att delta för att lunka, gå eller springa vårt gemensamma lopp. Sträckan är ca 2,2 
km och du väljer själv om du vill ta den 1, 2 eller 3 varv. Avgiften för att delta är 10 Euro för 
vuxna och 2 Euro för barn upp till 16 år. Alla som deltar bjuds vid målgång på något att 
dricka med tilltugg. Passa gärna på att stanna för att bada och umgås efteråt. Anmälan och 
betalning görs senast den 10 juli. Det går att registrera sig för loppet på vår hemsida 
www.ostersocken.net eller ringa till Diana Raitanen på 04573431207. 
 
Grisfest vid Kullholm 
På grund av osäkerhet kring restriktioner vågar Byalaget i år inte planera för någon Grisfest. 
Vi återkommer till nästa år och hoppas då på ett stort firande. 
 
Medlemsregister 
Östersocknens Byalag önskar få in fler e-postadresser till våra medlemmar. Registrera dig 
gärna på vår hemsida www.ostersocken.net  eller skicka ett mejl till hanna@fellman.ax   
 
Varmt välkomna!  

Östersocknens Byalag genom Ordförande Hanna Fellman 
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Midsommarfirande i Vargskär  
Torsdagen den 24 juni kl. 19 vid Vargskärsgården lövbindning 

till mídsommarstången. 
Midsommarafton den 25 juni kl. 14 klär vi midsommarstången 

på Lillängö och reser den när den är färdigt lövad.  
VÄLKOMNA! 

 

 
 

En annorlunda sommarfest 
Vargskärs byalag säljer take away-mat  

vid Vargskärsgården lördagen den 31 juli kl. 13-17.  
Vår egen kock Joakim Nordberg står vid grillen.  

Se anslag för närmare info och följ oss gärna på facebook.  
 

VÄLKOMNA! 
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MMuusseeiiggåårrddeenn  MMaattssmmåårrss  

Matsmårs är en annorlunda museigård där hela 1900-talet har 
satt sina avtryck. Här möter självhushållets tidevarv den mo-
derna tiden. Välkommen in på besök - du kommer att känna 
igen dig;  mormors blommiga dukar, korkmattan från 60-talets 
barndom. Kassettbandspelaren står på nattduksbordet och i 
köket trängs Laiberg-stolarna kring matbordet. 

Gårdstomten med byggnader och inventarier köptes 2009 av 
Garantiföreningen för Matsmårs.  

På årsmötet återvaldes ordförande    
Marie-Anne Jansson. Styrelsen har föl-
jande sammansättning: Gun-Britt Gull-
brandsson (viceordf.), Kjell  Ekström 
(sekr.), Rene Sköld (kassör), Ann-
Christin Snällström och Kjell Rehn leda-
möter. Suppleanter: Carin Gäversten 
och Monica Jansson.   
Medlemsavgiften är 12 euro (100 euro för ständigt 
medlemskap) och betalas till föreningens konto i 

Ålandsbanken:  FI 29 6601 0003 9968 08.  

 

Museigården Matsmårs håller öppet  
6/7– 7/8, tis-lör kl.13-16. Fri entré.    

 
I år visar vi föremål ur museigårdens samling-
ar i ladugårdsgalleriet. Dessutom har vi enkel 

servering med kaffe och tilltugg. 
 

Välkommen till Matsmårs där tiden            
verkar ha stannat! 

 

Använd gärna vår adress vid kondoleans och          
gratulation! Finns i Föglöbutiken! 

 

I ladugårdsgalleriet visar vi i sommar ett urval 
ur gårdens rika föremålsbestånd. Det är en   

utställning som vittnar om skärgårdens         
livsvillkor från självhushåll till dagens            

moderna  konsumtionssamhälle.  

 

Utställningen är en del i ÅLAND 100-firandet  

 

 

 

Följ oss på Facebook! 

@matsmarsmuseigard 
 

Bråttövägen 11, Hummersö 
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Midsommarstången  
reses  

vid 

BRANDKÅRSHUSET 
i Degerby  

DEGERÖ BYALAG r.f 

PPåå  MMiiddssoommmmaarraaffttoonn  ddeenn  2255  jjuunnii  22002211  
kkll::  1133..0000  

    VÄLKOMNA !               Styrelsen för Degerö byalag r.f 

 
KOM  IHÅG  LÖVBINDNINGEN !!! 

ONSDAG 23.06 och TORSDAG 24.06    KL.19.00   

 
FUIA     INFORMERAR 

 
 
Friidrottsträning 
 
Friidrottssektionen håller ledda friidrottsträningar för alla åldrar sommaren 2021 måndagar kl. 18.00 med start 
28 juni t.o.m. 26 juli (5 måndagar). 
 
Den som är intresserad av att träna friidrott är därutöver fri att utnyttja vår fina idrottsanläggning, där de flesta 
friidrottsgrenar går att utöva. Behöver man redskap till någon gren och inte har egna redskap med sig kan man 
tillfälligt låna nyckeln av någon av styrelsemedlemmarna, som alla har nyckel till redskapsskjulet. 

 
Motionsfotboll torsdagar  
 
Ledd motionsfotboll spelas på Granboda idrottsplan alla torsdagar kl. 19.00-20.30 med början fr.o.m. 3 juni t.o.m. 
12 augusti. Ledare; Julian Mörn. Främst avsett för vuxna och äldre juniorer, öppet för alla fr.o.m. 13 år (födda 2008) 
och uppåt. Vi hoppas på god uppslutning, gärna från vuxna som behöver röra på sig, det är bara att dyka upp och 
spela i trevligt sällskap ! 
 
Alla välkomna. 
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 Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤ 

 
KONTAKT 

Kansliet är öppet onsdagar kl. 10 – 12 tel. 50010,  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  
chester.karlsson@evl.fi  , Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi , Församlingspastor Maria 
Piltz 0457 3446 264, Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , Vaktmästare Kökar, 
Dominic Karlman 0457 344 5166, Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, 
Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i sommar 
2-4.7 Franciskusfesten på Kökar.  Se Franciskusfestens hemsida. www.franciskus.ax  
 
10.7 Kl. 14.00 Konfirmation i Kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz  
 
11.7 7 sönd. e. Pingst. Kollekt till Kyrkostyrelsen (diakonifonden) 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
18.7 Kristi förklarings dag. Kollekt till Församlingens fonder 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, K. Gwardak 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, K. Gwardak 
 
25.7 9 sönd. e. Pingst. Kollekt till Församlingens fonder 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
1.8 10 sönd. e. Pingst. Kollekt till Luthersk Inremission. 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. J. Karlström, M. Piltz 
 13.00 Friluftsgudstjänst på kyrkbryggan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 Medtag picnickorg. 
 
8.8 11 sönd. e. pingst. Kollekt till Gideoniterna. 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund 
 
15.8 12 sönd. e. pingst. Kollekt till Domkapitlet i Borgå stift. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. J. Karlström, M. Piltz 
 
22.8 13 sönd. e. Pingst. Kollekt till De Dövas Mission 
 12.30 Lekmannaledd gudstjänst i kyrkan på Kökar. 
 
29.8 14 sönd. e. Pingst. Kollekt till Finska Bibelsällskapet. 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, K. Eriksson 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, B. Amsalem 
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 Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤ 

 
KONTAKT 

Kansliet är öppet onsdagar kl. 10 – 12 tel. 50010,  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  
chester.karlsson@evl.fi  , Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi , Församlingspastor Maria 
Piltz 0457 3446 264, Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , Vaktmästare Kökar, 
Dominic Karlman 0457 344 5166, Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, 
Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

 
 

Sommarens konserter 
 
29.6 Kl. 19.00 Konsert i kyrkan på Kökar.  

En stund på jorden 
 en konsert om tröst, hopp och kärlek.  
Johanna Grüssner – sång och piano 
Markus Helander – slagverk 
 Jochum Juslin – Gitarr.  
Programblad finns att köpa för 15 euro. 

 
24.7 Kl. 18.00 Konsert i kyrkan på Kökar.  

Musik i sommarkväll. 
Pianisten och författaren Gabriel Sundström spelar och berättar.  
I programmet spelas verk av Beethoven, Liszt, Sibelius och Rangström 
Programblad finns att köpa för 10€. 

 
27.7 Kl. 18.00 Konsert i kyrkan på Föglö. 

Musik i sommarkväll. 
Pianisten och författaren Gabriel Sundström spelar och berättar.  
I programmet spelas verk av Beethoven, Liszt, Sibelius och Rangström 
Programblad finns att köpa för 10€. 

 

Under sommaren är våra kyrkor öppna för besök. 
På Föglö: tisdag-fredag kl. 11.00-16.00 från 15.6 till 5.8 
På Sottunga: dagtid alla dagar i veckan från 20.6 till 8.8 
På Kökar: dagtid alla dagar i veckan från 1.5 till 1.9 
 

 

Vi kommer att fortsätta sända våra gudstjänster via församlingens facebooksida ”Ålands södra 
skärgårdsförsamling” (men inte högmässorna). I skrivande stund får vi ta emot besökare i våra kyrkor upp till 
20 personer och med en placeringsplan kan vi ta emot flera. Vi ber att den som vill besöka våra gudstjänster 

håller sig underrättad om gällande restriktioner. 
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Följande sidor innehåller reklam från företagare

Det förebyggande arbetet för att skapa  
hälsa och långsiktigt välmående är viktigare  
än någonsin 
 
Den moderna människan har funnits i 200 000 år och vi vet att varje tidsepok har präglats  
av sina speciella hälsorisker, och sjukdomarnas karaktär har likaså formats av sin tid. 
 
Idag är vi mer stillasittande än någonsin, delvis pga det digitaliserade samhället, och detta 
utvecklar grunden för olika sjukdomstillstånd. Diabetes typ-2 och psykisk ohälsa är ett par 
nya välfärdstillstånd som ökar dramatiskt över hela världen.  
 
Du som enskild individ, organisation eller företag  - behöver du/ni stöd på olika sätt?  
Vi ser över vad som passar just dig/er. 
 

v Svårt att sova, svårt att få till återhämtning, stressad, behov av fysisk aktivitet,  
behov av att se över kostvanor? 

v Behov av inventering i personalgruppen eller på annat sätt arbeta med friskvårds-
aktiviteter, välbefinnande på arbetsplatsen, engagemang inom gruppen? 

v Funderingar angående arbetsliv eller karriär? 
v Annat? 

 
 
Önskar er alla en riktigt fin sommar! 
 
Varma hälsningar,                                
Annicka Toppe 
Friskvårdskonsulent, Hälsocoach, Sjuksköterska 
 
Kontaktinfo: 
annicka@mynordichealth.com 
www.mynordichealth.com  
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SSttåånnkkaaddaaggeenn  22002211 

 

 Välkommen till Stånkadagen på torget i Degerby, Föglö den 31.7 kl 12-17 ! 

Vi kommer att köra och demonstrera gamla petroleum motorer och tändkulemotorer från svunna 
tider samt visa upp gamla traktorer och diverse redskap som användes i jordbruket från mitten av 
1900-talet. 

Vi jobbar på att få någon som vill spela lite musik, där ackompanjemanget sköts av dunket från en 
motor JJ 

Det kommer även finnas några fina 60-70 tals bilar på plats. 

Var med om en oförglömlig dag i skärgårdens vackraste by, samt umgås och träffa entusiaster som 
håller liv i dessa klenoder. 

Vi kommer att starta upp motorer från kl 12, och köra på i omgångar till kl 17. 

Vi följer myndigheternas direktiv och rekommendationer som förekommer gällande Coronaläget. 

Om du känner dig sjuk, så stannar du givetvis hemma, men det är ju självklart i dagen läge.. 

Kolla Stånkadagens evenemang på facebook så ser ni de aktuella uppdateringarna där!  

Vill just DU delta i detta event, är det bara att kontakta Jerker Johansson på telefon 0400887075, 
eller via mail, jerker@jfs.ax 

VÄLKOMMNA! 
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Jag håller klasser i hathayoga alla tisdagar i juli mellan kl
20-21 på Brandkårshuset i Degerby. För att boka, håll koll 
på på anslag utanför turistinformationen eller ansök om 
medlemskap i min facebookgrupp ”yoga med Caroline”. 

Du kan även yoga med mig på Carlsro brygga i sommar, 
mer info och bokning på carlsro.com

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av yoga för att vara Du behöver ingen tidigare erfarenhet av yoga för att vara 
med på mina klasser. 

                      Varmt välkommen! 

Kom med ut i skogen för 
lugn och återhämtning!

Skogsbad      Skogsyoga
Sonboda, Föglö

.
Skogsbad är medveten närvaro och avkoppling i 
skogen. Vi promenerar i långsamt tempo, stannar 
till och gör olika typer av avslappningsövningar och 
enkla meditationer. Under ett skogsbad tränar du
ditt fokus, att vara här och nu -att bara vara. 

Skogsyoga är sammansatt av delar från både klassisk 
hathayoga och skogsbad. En promenad ut i skogen, 
en stund med yogapositioner följtav en lång stunds 
avslappning under träden och himlen. 

Båda aktiviteter görs bäst i en liten grupp. 
Hör av dig med din bokningsförfrågan till: 
caroline@henriksson.ax

Skogsbad, ca 1,5 timme 20€/pers
Skogsyoga 1-1,5 timme 20€/pers

        @henriksson.ax 
         caroline.henriksson.ax         caroline.henriksson.ax
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En grön oas mitt på Föglö  
där vi serverar drycker och hembakat  

i ekologisk trädgård.

Öppet  måndag ,  onsdag  o  to r sdag  k l  13 -17  f r ån  5  ju l i  t i l l  5  augus t i .

På  t i sdagskvä l l a rna  öppnar  v i  SOLKL ARTs  Pop-upp-ka fé  fö r  d ig ,  
på  to rge t  i  Dege rby  k l  18 -21 .

Onsdaga r  se r ve ras  sö ta  och  sa l t a  c repes  k l  13 -17.

VARMT VÄLKOMMEN!

Soile Wartiainen o Sigrid Pettersson
Näversholmavägen 106, Sonboda, 22 710 FÖGLÖ

tel. +358 4573434 033

Följ oss på Facebook: Solklart

TRÄDGÅRDSKAFÉ SOLKLART
öppnar sin famn för dig under sommaren 2021
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          Varmt Välkommen till min Salong!
                    Dam och Herrfrisör.
                Mästarbrev. Frisörlicens.
                   Utbildad Färgexpert.
       Försäljning av produkter för dit Hår, 
       din Hy samt Ekologisk Hälsokost!
      Jag arbetar med noga utvalda märken
          samt uppdaterar mig ständigt,
      allt för at kunna erbjuda Er det bästa!  

  Öppet Tis- Fre enligt bokning.
       Måndagar är jag på Saxess.
       Boka din tid på tel: 51366 

      eller via min Fbsida.
    Instagram @salongharfixarn
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Välkommen till Westergårds öppna 
gård (Granboda).  
Trots att vi är under uppbyggnad så öppnar vi dörren på glänt 
måndagar och onsdagar under juli månad kl. 13-16. Mys 
med getter, mata höns och kaniner. I gårdsboden kan man köpa 
kaffe, läsk, saft, kanelbulle och glass. Prova på ponnyridning (5e) 
kontant till ledarna.  

Öppet med början ons 7/7, 12/7,14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 
28/7 Hjärtligt välkomna! 

Westergårds öppen 
gård måndagar & onsdagar juli kl. 13-16 

SOMMAR 2021 WESTERGÅRDS BÅTUTFLYKTER FB, INSTAGRAM

 info@westergards.com 

EXEMPEL. Halvdag på Källskär. Upplev den vackra ön Källskär i Kökars 
skärgård. Gå längs vandringsleden mot friherre Göran Åkerhielms stuga 
och se de fantastiska stenläggningarna, i den karga naturen där även Tove 
Jansson var en flitig gäst och inspirationshämtare. Beskåda 
Källskärskannan formad av istiden.  Start kl. 9 Degerby tullbrygga, kl. 15 
tillbaka i Degerby. Pris.ex. 6 pers. 40 e per person Egen matsäck med.  

Öluffning 
Skräddarsy din 
utflykt!  

 Tel. Benny 
040-7359002  

KÄLLSKÄR 

         BJÖRKÖR
FYRUTFLYKTER 

       LÅGSKÄR
BOMARSUND 

       RÖDHAMN 

max. 6 
båtresenärer

WESTERGÅRDS 
BÅTUTFLYKTER
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• traditionell lanthandel:hos oss hittar du 
det mesta.

• cykeluthyrning: för er som vill utforska 
Föglö på närmare håll
- hyr cyklar hos oss

• minigolf: ta med familjen eller utmana 
kompisarna på en runda!

• gästhamn: djup från 1,4-4,0 m, förtöjning 
vid y-bom eller boj
- hos oss ligger ni säkert

• postombud: öppet mån-fre 9.00—18.00, 
lör 10.00-14.00

• serviceställe för Första apoteket:
öppet samtidigt som butiken

• uthämtningsplats för Alkos webbutik

För att vara en skärgårdsbutik för 526 bofasta personer, men med en stor 
mängd turister, så tycker vi att vi lyckats bra! 

Välkomna till Föglöbutiken!

DIN EGEN BYBUTIK

K-Market Föglöbutiken
Tingsvägen 6 , 22710
Föglö 018-50073

Är vi vänner på facebook?
K-market föglöbutiken

Sommaröppet 
18.6-8.8

Må-lö kl. 9.00-19.00 
Sö         13.00-19.00 
Midsommarafton  
9.00-15.00 
Midsommardagen 
13.00-19.00
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Kjell Ekströms            
sommargalleri  

      BERGHÄLL 
 

öppet hela juli  tis-sön kl. 12-16 

 Målningar av Kjell Ekström 

 Böcker och mycket annat  

 Ålands finaste loppis med kvalitet! 
 

Välkommen !  

Hummersövägen 496, Hummersö    tel 0405533804 

emmaus
SECOND HAND

Väntsalen i Degerby
tel. +358 40 833 3562

öppet alla dagar
www.emmaus.ax/butiker

Vi utför allt inom vägar, grunder, dikning, 
septiktankar mm. 
Vi har maskiner med runtsvängande larv 
eller hjulgrävmaskin, hjullastare med gafflar, 
dumper och en smidig minigrävare
Material, transporter och krossgrus ordnas         
  

Kontakta Anders på +358 40 022 9406

VI UTFÖR ENTREPRENADARBETEN!
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VVäällkkoommnnaa  ttiillll  TToorrggkkiioosskkeenn!!
-- ÅÅllaannddss  mmyyssiiggaassttee  ggllaasssskkiioosskk!!  

HHooss  oossss  hhiittttaarr  dduu  bboollllggllaassss,,  llöössggooddiiss,,  kkaaffffee,,  lläässkk  
oocchh  eenn  aavv  åårreettss  nnyyhheetteerr  PPeehhmmyytt,,  mmjjuukkggllaassss!!  

NNii  hhiittttaarr  oossss  vviidd  ttoorrggeett  ii  DDeeggeerrbbyy!!  
ÖÖppppeettttiiddeerr  66..66  -- 2244..66::  1133--2200
ÖÖppppeettttiiddeerr  ff..rr..oo..mm 2288..66::
mmåånn--ssöönn  1111  -- 2211  
ÖÖppppeettttiiddeerr  uunnddeerr  mmiiddssoommmmaarrhheellggeenn::  ffrree--llöörr 1111--1166  
oocchh ssöönnddaagg 1133--2211
FFöölljj  vvåårraa  ssoocciiaallaa  mmeeddiieerr::
FFaacceebbooookk  -- TToorrggkkiioosskkeenn  FFööggllöö  
IInnssttaaggrraamm -- ttoorrggkkiioosskkeennffoogglloo
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Öppen eld får enligt lag inte uppgöras i 
markerna utan markägarnas tillstånd. Eld 
kan förstöra berghällar för all framtid. 
Ring alarmcentralen 112 vid brand!

För dykning med tuber måste du ha tillstånd av Ålands 
landskapsregering, tel. +358 18 25 000.

Det är förbjudet att skada naturen
eller störa dem som äger eller inne-
har marken. Motsvarande gäller för
att övernatta i båt.

Den åländska allemansrätten är inte 
samma som i Sverige och Finland:

Bär och svamp får plockas för hus-
behov, dock inte växter som enligt 
lag är fridlysta, te.x. orkideér.

Spinnfiske ingår inte i allemansrätten. För att få fiska 
ska du först köpa ett fiskekort för de vatten du önskar 
fiska på. Fiskekorten säljs av stugvärdar, på nätet och 
på turistinformationen. 
Under tiden 15 april till 15 juni är det förbjudet att 
fiska från stranden med spinnspö eller med drag. 
Förbudet är avsett att skydda häckande sjöfågel.Förbudet är avsett att skydda häckande sjöfågel.

Lämna inte skräp efter dig i naturen, 
för det till närmaste avfallsstation. 
Sorterar ditt avfall.

Du får röra dig fritt till fots,  med cykel 
och kajak, undvik privata tomter, bryggor 
samt odlad mark. Stäng alltid grindar 
efter dig.

För övernattning rekommenderas campingplatser, 
stugbyar och gästhamnar. Du får slå dig ner för att 
rasta.
Om det inte är möjligt att fråga markägarens lov är 
det tillåtet att tälta med enstaka tält ett dygn om det 
görs med hänsyn till hemfriden. Det innebär att det 
ska vara ett tillräckligt avstånd från bebyggelse och ska vara ett tillräckligt avstånd från bebyggelse och 
med hänsyn till platsen i övrigt.
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Torgkvällar i Degerby
Under sommaren arrangeras torgkvällar på torget i Degerby, alla tisdagar
mellan 19-21. Varje kväll har sitt eget tema med lite kringaktiviteter. Det är 
fritt fram för den som vill vara med som försäljare! Anmäl dig senast dagen 
innan aktuellt datum för din medverkan till Caroline Henriksson på mail 
kontakt@foglo.ax eller via messenger. 

Närmare information om teman och aktiviteter delas på Turistinformatio-
nens facebooksida och på instagram (@visitfoglo) samt utanför turistinfor-
mationen i Degerby. 

Årets datum är:

  23 juni (onsdagen innan midsommar, extrainsatt)
  6 juli
  13 juli
  20 juli
  27 juli
  3 augusti
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Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Fre 18.6   09.45 Turistinfonen öppnar                      Degerby                
Sön 20.6   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Ons 23.6   19.00 Torgkväll i Degerby (extra)           Degerby  47
Ons 23.6   19.00 Lövbindning             Brankis               32
Tor 24.7   18.00 Lövbindning             Högholm  29
Tor 24.6   19.00 Lövbindning             Brankis               32
Tor 24.6   19.00 Lövbindning             Vargskärsgården 30
Tor 24.6   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 24.6   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Fre 25.6   13.00 Stångresning             Brankis  32
Fre 25.6   14.00 Stångresning             Lillängö  30
Fre 25.6   16.00 Stångresning på Högholm           Sommarö  29
Sön 27.6   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Mån 28.6   18.00 Friidrottsträning            Granboda  32
Tor 1.7   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 1.7   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Sön 4.7   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Mån 5.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda  32
Tis 6.7   19.00 Torgkväll i Degerby            Degerby  47
Tor 8.7   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 8.7   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Sön 11.7   12.00 Amalias strandparty            Sanda  29
Sön 11.7   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Mån 12.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda  32
Tis 13.7   19.00 Torgkväll i Degerby            Degerby  47
Tor 15.7   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 15.7   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Sön 18.7   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Mån 19.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda  32
Tis 20.7   15.00 Paneldiskussion             Enigheten  28
Tis 20.7   19.00 Torgkväll i Degerby            Degerby  47
Ons 21.7   18.00 Amalialoppet             Sanda  29
Tor 22.7   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 22.7   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Lör 24.7   10.00 Guidad båttur             Föglö   22
Sön 25.7   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Mån 26.7   18.00 Friidrottsträning            Granboda  32
Tis 27.7   18.00 Musik i sommarkväll            Kyrkan  35
Tis 27.7   19.00 Torgkväll i Degerby            Degerby  47
Ons 28.7   19.30 Premiär: De fem systrarna Fjäder           Brankis  33
Tor 29.7   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 29.7   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Lör 31.7   12.00 Stånkadagen              Degerby  37
Lör 31.7   13.00 Annorlunda sommarfest            Vargskärsgården 30
Sön 1.8   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Tis 3.8   19.00 Torgkväll i Degerby            Degerby  47
Tor 5.8   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 5.8   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Sön 8.8   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Tor 12.8   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Tor 12.8   19.00 Motionsfotboll             Granboda  32
Sön 15.8   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Tor 19.8   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18
Sön 22.8   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa  18
Ons 25.8   14.00 Folkhäsans 100års firande           Degerby  27
Tor 26.8   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                18

           

     

           

        

     
     
   

Dag     Datum    Tid      Händelse                                               Plats                      Sid


