
Torgförsäljning under Föglöveckan 
 

 
Föglöveckan hålls mellan 9-18 juli i samband med Ålands Dansbandsfestival som arrangeras 
av restaurang Seagram mellan den 11-16 juli. Föglöveckan har vi valt att sätta lite längre så 
vi har Stånkadagen den 9 juli och Skärgårdsturnén på Briggen Tre Kronor som håller konsert 
på Carlsro Badhotell den 18 juli. Under den här veckan kommer vi erbjuda platser för 
torgförsäljning alla dagar, längs vägen som leder mellan torget och Föglöbutiken.     
  
Under Föglöveckan/dansbandsfestivalen räknar vi med att det kommer röra sig en stor 
mängd människor i Degerby. Kommunen som vanligen har 3 ställplatser för husbilar har 
denna vecka ordnat så vi har totalt 49 temporära platser. Dansbandsfestivalen har 600 
biljetter/dag och vi räknar med att det kan finnas ännu några hundra som flyter runt i byn 
som dagsbesökare, stuggäster, båtgäster också vidare.   
 
Under veckan ordnas dagsprogram i Degerby men också runtom på hela Föglö, guidningar, 
båtutfärder, danskurser, m.m, m.m, programmet finns att läsa på foglo.ax och uppdateras 
ännu då det fortfarande är mycket som inte är spikat helt.   
För att komma till Föglö rekommenderar vi den så kallade ”gröna turen” som går 9.35 då 
det är kraftigt reducerat biljettpris på den turen. Föglöfärjan kan inte bokas och du betalar 
din biljett i hamnen eller ombord på färjan. Turlistan hittar ni på alandstrafiken.ax 
 
Vi kommer dela upp torgförsäljningen i två stycken pass per dag så att man kan boka 
antingen: 
 
Dagspass, från när du vill fram till senast 17 
 
Kvällspass, från tidigast 17 fram till 21 
 
Vi har 7 bord som kommer att stå framme hela tiden och alla försäljare ser till att lämna 
bordet och platsen i fint skick till nästa försäljare/dag.  
 
Om du vill sälja flera dagar på raken och behöver förvara dina saker någonstans över natten 
(väl packat i ex. lådor så de inte är allt för skrymmande), så finns möjlighet till det i 
Kommungården. In och utsläpp där utanför kansliets öppettider (må-fre 10-15) sker på 
överenskommen tid. Så har du behov av det behöver du komma överens med Caroline om 
saken!  
 
Bifogar jag en karta över området så ni får en blick över hur det kommer att se ut! Det finns 
alltså 7 ”fasta” bord och sen möjlighet för två platser med eget bord. Det finns tak att 
montera till våra torgbord och troligen lägger vi upp dem direkt för hela veckan.  
 
Varmt välkommen att boka ditt bord till kontakt@foglo.ax, vi behöver veta vilka dagar och 
tider du önskar komma. Det kan ta lite tid innan du får svar då min tjänst bara är 40% och 
på timme, så jobbar mest när andra är lediga J  
 
Caroline Henriksson, Vik. Näringskoordinator/kommunikatör Föglö Kommun 



 

 
 


