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Välkommen till Ålands sex skärgårdskommuner
Åland består av 6 500 öar, varav 65 är bebodda. Det är
naturligtvis det som allra mest kännetecknar vårt landskap. Men också att Åland har en unik ställning som ett
självstyrande landskap i Finland med egen flagga, egna
frimärken och ett eget parlament, Lagtinget. Åland är
till skillnad från Finland i övrigt enspråkigt svenskt. Av de
cirka 27 500 invånarna har cirka 90 procent svenska som
modersmål. Åland är dessutom en demilitariserad zon
och ålänningar gör inte finländsk värnplikt.

På Åland skiljer man mellan fasta Åland och skärgården.
Fasta Åland och de övriga öarna står i förbindelse med
varann genom broar, vägbankar och färjor.
I den åländska skärgården, som består av de sex
kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga
och Vårdö, bor 2 300 personer året runt. Gemensamt
för dessa öar är att de ligger i ett av världens vackraste
skärgårdsområden. Här finns gott om utrymme för dig
att uppleva verklig livskvalitet nära hav och strand.

Slå ner dina bopålar i den åländska skärgården och du kommer inte att bli besviken.
Vi som representerar skärgårdskommunerna hälsar dig välkommen.

John Wrede
Kommundirektör, Brändö

Kurt Forsman
Kommundirektör, Kökar
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Niklas Eriksson
Kommundirektör, Föglö

Christer von Essen
Kommundirektör, Sottunga

Jim Eriksson
Kommundirektör, Kumlinge

Magnus Sandberg
Kommundirektör, Vårdö

Åland

Jurmo
Åva

Brändö

Torsholma

Åland
är ett självstyrt, demilitariserat och
svenskspråkigt landskap i Finland.
På de 6 500 öarna bor drygt
27 500 människor.

Åland

Vårdö

Berghamn

Prästö

MARIEHAMN

Finland

Hummelvik

Överö

Långnäs
Svinö

Kumlinge

Sottunga

Föglö

Degerby

Kökar

Sverige

Sanningen om Åland
Det finns många missuppfattningar om Åland. En är att
den så kallade hembygdsrätten innebär att man inte får
flytta till Åland, äga bostad eller driva företag. Så är
inte fallet.
Fakta är att Åland välkomnar dig av hela sitt hjärta.
Hembygdsrätten är ett slags lokalt medborgarskap som
har tillkommit för att skydda Ålands särart.
Förvärv av fastighet för fast bosättning är möjligt för
alla. Däremot ställs hembygdsrätten som krav vid inköp
av markområden.
När det gäller vissa företagsformer finns det speciella
bestämmelser beroende på hembygdsrätten. Vill du idka
näring på Åland skall du vara permanent bosatt här och
även ditt företag skall ha sin hemort här. För information
om villkoren, vänd dig gärna till de näringslivsorganisationer

som är verksamma på Åland. Kontaktuppgifterna till dessa
hittar du på sista sidan.
När man bott på Åland oavbrutet i fem år kan man
anhålla om hembygdsrätt vid Ålands landskapsregering.
Åland är liksom Finland med i EU men har en särställning
och betraktas som tredje land i skattehänseende. Valutan
är euro.
Som nyinflyttad kommer du märka att Åland och de
åländska skärgårdskommunerna med sina korta beslutsvägar,
närheten och den småskaliga administrationen innebär
många fördelar. Här får du snabba besked och din röst
blir hörd.
I skärgården finns det gott om utrymme att uppleva
verklig livskvalitet.
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Restaurang Seagram i Degerby på Föglö
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Mariehamn

33

418

237
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Skärgården

124

33

78

134

225

Hela Åland

597 1 167

Totalt

30
30
11
7
13
33

Okänd

Finansiering, försäkring

Brändö
Föglö
Kumlinge
Kökar
Sottunga
Vårdö

Samhällstjänster

Transport, post, tele

M/s Alfågeln trafikerar ”Norra Linjen”.

Handel, hotell m.m.

Sysselsättning per näringsgren i kommunerna
Byggnadsverksamhet

Från övärlden är det inte långt till omvärlden

Industri

Företagsklimatet är positivt i den åländska skärgården. Här
uppmuntras entreprenörsanda. Dagens skärgårdsbefolkning
livnär sig huvudsakligen på jordbruk, sjöfart, fiskodling,
turism och offentliga sektorn. Men variationen är stor, de
cirka 280 skärgårdsföretagen verkar också inom många
andra branscher.
Ålands landskapsregering verkar aktivt för en levande
skärgård och erbjuder bland annat företagsstöd för investeringar, produktutveckling och marknadsföring samt räntestöd för lån. Företagsam Skärgård r.f. (skärgårdens egna
företagsrådgivare m.m.), Ålands handelskammare och
Ålands företagarförening står gärna till tjänst med rådgivning till företag.

Jord-, skogsbruk
och ﬁske

Källa: Ålands statistik- och utredningsbyrå

Företagsklimat och framtidsperspektiv
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1 017

631 2 392
59

342

935 1 870 2 198 1 257 5 199

191 13 414

Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren per kommun 31.12.2006.
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Det finns väl utbyggda kommunikationer mellan skärgårdskommunerna och fasta Åland samt till fastlandet. Skärgårdstrafikens färjor trafikerar flera gånger per dag mellan öarna.
För en skärgårdsbo kostar ett årskort (år 2010) för bil endast
45 euro. Kollektivtrafiken i övrigt består av buss till och från
Mariehamn samt av bil på öarna. Kommunikationerna från
fasta Åland till Sverige och Finland är goda med både flyg
och turtät färjtrafik.
Skärgårdskommunerna står också till tjänst med goda
telekommunikationer, fiber och bredband. Att bo och verka
i skärgården innebär inte bara närhet till naturen utan också
sekundsnabb uppkoppling till omvärlden.

Att bo, leva och växa upp i skärgården
Skärgården är en unik boendemiljö. De allra flesta bor i eget
hus men det finns även hyreshus och radhus för den som så
önskar. De olika kommunerna ger gärna mer information om
vilka bostadshus som erbjuds till försäljning och uthyrning.
Kommunerna har även attraktiva tomter på byggnadsplanerade områden till försäljning för fast bosättning.
I de åländska skärgårdskommunerna är det väl sörjt för
familjerna. Grundskola finns i alla kommuner. Skolorna har
små klasser och fin skolmiljö. Läroplanen är skriven med
intryck från både Sverige och Finland. Det erbjuds kommunal
barnomsorg med daghem eller familjedaghem, oftast utan
väntetider. Även fritidsverksamhet finns i alla kommuner,
liksom hälso- och sjukvårdsmottagningar, barn-, mödra- och
skolhälsovård. De unga kan delta i aktiviteter som ordnas av
SKUNK (Skärgårdens Ungdomsorganisation).

Åldringsvården ordnas i form av pensionärsbostäder eller
omsorgshem. Vid akutfall anlitas helikopter för snabb transport
till sjukhusvård. Bank, post, affär och bibliotek är andra
exempel på viktig service som finns i alla skärgårdskommuner.

Fritid med allemansrätt
Vacker natur, ren miljö och närheten till vatten är något som
man får på köpet i skärgården. Åland är berömt för sitt fiske
och förutsättningarna för fiske, jakt och friluftsliv är utomordentliga. Naturen är härlig året runt. Allemansrätten gäller
även här och ger i princip samma rättigheter som i övriga
Norden. Dessutom finns välsorterade bibliotek, ett aktivt
föreningsliv och idrottsaktiviteter för både barn och vuxna.
I skärgården är du aldrig sysslolös.
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Brändö, 1200 öar två timmar från Åbo
FAKTA
Invånarantal:
500 personer
Totalareal:
108 km2
Kommunikationer:
Brändö – Åbo
Från Brändö/ Åva till Osnäs i Gustavs
35 minuters färjpass. Från Osnäs
ca 1½ h bilfärd till Åbo. Ungefär 6
avgångar per dag.
Brändö – Mariehamn
Från Brändö/ Torsholma till Hummelvik 2 timmar och 20 min. Från Hummelvik
till Mariehamn en knapp timmes bilfärd.
4 avgångar per dag.
Kontakt:
Brändö kommunkansli
AX-22940 ÅVA, Åland
Telefon int: +358 18 56 500,
mobil +358 40 746 3596
E-post: kommundirektor@brando.ax
Öppet: månd.– fred. kl. 8.30–16.00
www.brando.ax

Brändö kommun har 500 invånare och vi blir gärna flere. Vår kommun består av hela 1200 öar och skär.
Vetskapen om att våra barn omges av skönhet och trygghet får oss som bor här att trivas.
Vi har bra förbindelser med fastlandet och knappt två timmars restid till Åbo. Tillsammans med
Kumlinge kommun finns det dedan våren 2010 ett ultrasnabbt fibernät. Dela med dig av dina erfarenheter och ta emot vad vi har att erbjuda.
NÄRINGSLIV
Brändöborna arbetar bland annat inom sjöfarten, kommunen, posten, fiskodlingsbranschen, turismen
och byggnadsbranschen. Här finns potential för egen företagsamhet, inte minst inom turism. Framöver
tror vi att flere företagare kommer att arbeta på distans. Förverkliga dina planer här och nu.
Etablera dig på Brändö.
BOENDE
I Brändö kommun bor vi i egnahemshus eller parhus. I
kommunen finns också många hyresbostäder. I byn Baggholma finns det lediga egnahemshustomter på planerat
område med närhet till havet. Kommunen hjälper gärna
till med köp av fastigheter för året runt boende.
SERVICE
Under dagen kan barn under skolåldern leka och umgås
med andra barn i kommunens relativt nyrenoverade och
rymliga dagis Milan. Kommunen bjuder på dagiskjutsarna.
Den för ett par år sedan totalrenoverade grundskolan i
Fiskodling är en viktig näringsgren.
Brändö by har plats för 80 elever. Kommunens servicehus Solkulla välkomnar äldre som behöver omsorg.
Aktiva unga under sport- och seglarveckan.
Hälsovård finns att tillgå dygnet runt.
FRITID
I Brändö finns aktiviteter för alla åldersgrupper. Den
som vill kan idrotta året runt i Brändös nybyggda hall
exempelvis tillsammans med Brändö IK. I Brändöhallen,
(med en plan på 28 x16 m + sociala utrymmen som bastu
m.m.), finns utrymme för volley, badminton, tennis m.m.
men även konferenser och seminarier. I samma byggnad
som skolan finns kommunens furstliga bibliotek inhyst.
Kom till Brändö och lek livet!
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Fiskförädlingarna är stora arbetsgivare.

Foto: Sten-Anders Fellman www.saf.net

I Degerby finns ett fint dagis.

Föglö – äkta skärgård nära Mariehamn!
Föglö ligger nära fasta Åland, till Mariehamn tar färden cirka en timme, varav färjturen med landskapsflottans nyaste fartyg m/s Skarven tar knappa 30 minuter. I kommunen finns 570 fast bosatta invånare,
men sommartid i princip tredubblas antalet. Föglös natur är varierande. Förutom odlingsmarker och
barrskogar finns också lummiga lövskogsområden med ek- och hasselbestånd samt ett gytter av karga
utskärsholmar. Fågel- och djurlivet är mycket rikt på Föglö, band annat finns en tät stam av havsörnar
och den sällsynta Apollofjärilen förekommer rikligt.
NÄRINGSLIV
Kommunens invånare är sysselsatta inom primärnäringar som fiskodling och jordbruk, sjöfart samt
tjänstesektorn. Ett allt större antal fast bosatta pendlar också till fasta Åland som finns på ett bekvämt
avstånd med gynnsamma färjförbindelser. Kontorslokaler finns att hyra och Skärgårdskontoret erbjuder
moderna kontorsutrymmen med den senaste tekniken (fiber) för företag och distansarbetare vid
Kommungården i Degerby.
BOENDE
Radhuslägenheter i varierande storlek finns att hyra genom Föglö Fastighets Ab och Sanda Fastighets Ab
samt delvis kommunen. Planerad tomtmark för bostäder, affärsfastigheter och småindustri, delvis med
sjöutsikt, finns i Degerby. Flera bostadsområden planeras också på andra håll i kommunen.
SERVICE
Servicen är koncentrerad till Degerby med bland annat butik, post, café, banker och skola. Vid vårt fina
daghem (byggt 2002) går det oftast att få daghemsplats direkt. Föglö grundskola (om- och tillbyggd
1999) omfattar årskurserna 1–9 i ändamålsenliga lokaler med en kompetent lärarkår. Efter skolan erbjuds eftermiddagsverksamhet. För åldringsvården finns det 2009 om- och tillbyggda omsorgshemmet
Annagården som verkar i nya, fräscha lokaler.
Omsorgshemmet Annagården

FRITID
Inom kommunen finns ett antal aktiva föreningar. Idrotts
föreningen FUIA arrangerar sportaktiviteter i olika former.
En tennisbana och ett mycket välförsett gym finns i Degerby och i kommunen finns två välskötta vandringsleder i fin
miljö med fågeltorn och flera fiskekortsområden för fritidsfiske. Fast bosatta kommuninvånare får nyttja ytterskärgårdsöarna vid Rant som fritidsområde. Kommunen hyr ut
fritidsbåtplatser. En viktig samlingspunkt är det välförsedda
biblioteket. Ett varierande utbud av barn- och ungdomsaktiviteter samt kulturarrangemang erbjuds också.

FAKTA
Invånarantal:
570 personer
Totalareal:
135 km2
Kommunikationer:
Föglö – Mariehamn
Från Föglö/ Degerby till Svinö 25 min.
färjpass. Från Föglö Överö till Långnäs
via ”Södra Linjen” ca 45 min. färjpass.
Från Svinö och Långnäs till Mariehamn
en halvtimmes bilfärd. Avgångar ungefär en gång i timmen.
Föglö – Åbo
Från Föglö/ Överö till Galtby i Åbolands
skärgård (Korpo) ca 4½ tim. färjpass, till
Åbo ca 2 tim. bilfärd. 2 avgångar per dag.
Kontakt:
Föglö kommunkansli
AX-22710 Föglö, Åland
Telefon int: +358 18 50 322
E-post: info@foglo.ax
Öppet: månd.–fred. kl. 10.00–11.30, 12–15
www.foglo.ax
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Barnen trivs på Annagården.
Fritidsfiske är populär sysselsättning.

Kumlinge – navet i havet
FAKTA
Invånarantal:
375 personer
Totalareal:
99 km2
Kommunikationer:
Kumlinge – Mariehamn
Norra linjen: Med färjan M/S Alfågeln från
Kumlinge till Hummelvik (Vårdö) på 1¼ tim.
Från Hummelvik till Mariehamn med bil
ca 50 min. Tvärgående linjen: Från Kumlinge/
Snäckö till Långnäs med M/S Ejdern 1½ tim.
Från Långnäs till Mariehamn ca 30 min med
bil. Sammanlagt 5–6 avg. per dag.
Kumlinge – Åbo
Från Kumlinge över Brändö till Gustavs 2½
tim. restid med färja och bil. Från Gustavs
till Åbo ca 1½ tim. med bil. 3–4 avg. per dag.
Kontakt:
Kumlinge kommunkansli
AX-22820 Kumlinge, Åland
Telefon int: +358 18 622 400
E-post: kansli@kumlinge.ax
www.kumlinge.ax

Kumlinge kommun är centralt belägen i den åländska skärgården mellan Mariehamn i väst och Åbo i öst.
Kommunen består av ca 800 öar varav de fyra största är bebodda året om. I byarna Kumlinge, Enklinge,
Seglinge och Björkö bor året om knappt 400 invånare (januari 2010).
NÄRINGSLIV
Kommunens invånare är sysselsatta inom offentlig sektor, sjöfart, turism och i en allt mindre utsträckning
inom jordbruk och fiske. Det finns några tiotal mångsidiga småföretagare i kommunen. Det nya optiska
fibernätet ger ypperliga möjligheter till att arbeta på distans. Färjtrafiken fungerar bra med flera turer
dagligen både öster- och västerut. I Kumlinge finns dessutom skärgårdens enda flygfält för mindre flygplan. Lediga arbetsplatser i Kumlinge finns regelbundet inom exempelvis skolan och äldreomsorgen, och
nya företagare inom alla områden välkomnas. Som företagare i Kumlinge kan man tack vare färjtrafiken
och det optiska fibernätet också sälja sina tjänster åt kunder utanför Kumlinge.
BOENDE
Hyresbostäder i radhus finns regelbundet lediga i Enklinge, Kumlinge och Seglinge. Via kommunens
hemsida erhålls kontaktuppgifter till bostadsbolagen. I viss mån finns också enskilda bostadshus till
uthyrning av privatpersoner. Kommunen planerar mark för fast boende på ett fint område vid Kastören
på Kumlingeön.
SERVICE
Kumlinge erbjuder hög servicenivå med allt från lokala bagare, IT-företagare och elektriker till mekaniker
och byggnadsföretagare. Postkontor och bank håller öppet varje vardag och tillsvidare har också
skärgårdens enda apoteksfilial kunnat fortsätta sin verksamhet i Kumlinge. Flera livsmedelsaffärer verkar
i kommunen. Det finns ett välsorterat bibliotek som förutom böcker också bjuder den tillfälliga besökaren
på fri datoranvändning. Kumlinge skola är en grundskola med klasserna 1–9. Elevantalet har under senare
år rört sig kring 30. Skolan har tillgång till modern teknik som hjälper eleverna att bli redo för senare
studier och yrkesutbildning. Dagisverksamheten och äldreboendet samsas i samma byggnad, Annagården, vilket är till glädje för både de äldre och de yngre brukarna av huset.
FRITID
Naturen i Kumlinge ger fina möjligheter till jakt och fiske, fågelskådning och naturupplevelser. Det finns
karg skärgårdsmiljö, men också lummiga hassellundar och ett rikligt bestånd av växter, bland dem flera
rariteter.
Ett livligt föreningsliv innebär att det finns verksamhet för alla åldergrupper. Jaktlagen, byalagen,
fiskelagen, Folkhälsan, Röda korset och Medborgarinstitutet är exempel på föreningar som gör fritiden
meningsfull för kumlingeborna. Dans, hantverk, gymnastik med mera hör till det regelbundna utbudet.
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Genuin skärgårdsmiljö.

Foto: Sten-Anders Fellman www.saf.net

En avkopplande båttur.

Kökar är annorlunda!
Kökar ligger längst ut i havsbandet och är Finlands sydligaste kommun. I kommunen bor 260 invånare
men sommartid är invånarantalet åtminstone det dubbla. Kökar erbjuder barnfamiljer en trygg, säker
och fridfull miljö. Här kan barnen leka ute själva. Kommunen kännetecknas av historiska sevärdheter,
storslagen natur med kala berghällar, mysiga havsvikar och ett rikt växt- och djurliv.
NÄRINGSLIV
Näringslivet på Kökar domineras av sjöfart, turism och jordbruk. Kommunen är dock den största
arbetsgivaren. Eftersom Kökar är en turistkommun av stora mått behöver vi särskilt dig som kan utveckla turismen och förlänga turistsäsongen. Här finns stora möjligheter om du vill arbeta självständigt
som egen företagare. Turistnäringen erbjuder också säsongsarbetsplatser som servitörer och guider.
BOENDE
I Kökars kommun finns trivsamma hyresbostäder i
fastighetsbolaget Horsklints regi. Bostäderna har varierande standard och storlek, 1–3 rum och kök. De
flesta har bastu och braskamin och några har biltak.
Dessutom finns några förmånliga lediga tomter för
byggande av egnahemshus. Egen båtplats går att ordna.

Storslagen natur med unika berghällar.
Samling kring den gemensamma påskbrasan.

SERVICE
Kökar har en jättefin, välutrustad skola med duktig
lärarkår, fint bibliotek, välordnad dagvård med daghem
för alla barn, hälsovård, läkarmottagning och nybyggt
omsorgshem. Vi har post, bank, butik, taxi m.m.
FRITID
Kommunen erbjuder mycket för dig som är kultur- och
naturintresserad. Här finns bland annat ett jättespännande
hembygdsmuseum, rester av ett Franciskanerkloster från
1400-talet och en utgrävd bronsåldersby. Vackra naturstigar, havet och den storslagna naturen med klippor
och istidsformationer inspirerar till utomhusaktiviteter
året om. Gemenskapen är viktig för oss på Kökar. Vi
gör ofta saker tillsammans, gammal som ung. Man kan
sjunga, spela, delta i kurser, aktivera sig i föreningar.
Du är välkommen att delta!

FAKTA
Invånarantal:
260 personer
Totalareal:
64 km2
Kommunikationer:
Kökar – Mariehamn
Från Kökar till Långnäs 2½
timmes färjpass. Från Långnäs till
Mariehamn en halv timmes bilfärd.
3-6 avgångar per dag
Kökar – Åbo
Från Kökar till Korpo knappt 2½ timmes
färjpass, från Korpo till Åbo ca 2 timmars
bilfärd. 2–3 avgångar per dag.
Kontakt:
Kökar kommunkansli
AX-22730 Kökar, Åland
Telefon int: +358 18 55 829
E-post:
kokar.kommun@kokar.ax
Öppet: månd.– fred. kl.10–14.00
www.kokar.ax
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Många är sysselsatta inom jordbruket.
Andelshandeln är en träffpunkt.

Sottunga – den gröna ön

FAKTA
Invånarantal:
123 personer
Totalareal:
28 km2
Kommunikationer:
Sottunga – Mariehamn
Från Sottunga till Långnäs 1 timme och
20 minuters färjpass. Från Långnäs till
Mariehamn en halv timmes bilfärd.
3- 6 avgångar per dag.
Sottunga – Åbo
Från Sottunga till Korpo knappt 3½
timmes färjpass, från Korpo till Åbo ca 2
timmars bilfärd. 2–3 avgångar per dag.
Kontakt:
Sottunga kommunkansli
AX-22720 Sottunga
Telefon int: +358 18 55125
E-post: sottunga@sottunga.ax
Öppet: månd.–fred. kl. 8.00–16.00
www.sottunga.ax
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Sottunga är Ålands och Finlands minsta kommun med 123 invånare. Här är gemenskap och närdemokrati självklarheter. Bjuder du på dig själv får du sjufalt tillbaka. Kommunen består av öarna Storsottunga, Husö och Finnö som har permanent bosättning men det finns ytterligare öar med sommarstugor. Under sommaren ökar kommunens befolkning till det dubbla.
Det trygga, småskaliga samhället och en fantastisk skärgårdsmiljö – det är Sottunga.
NÄRINGSLIV
Företagen i Sottunga är idag verksamma inom till exempel jordbruk, transporter, kommunen, data
och sjöfart. Egna företagare efterfrågas liksom du som är polis, elektriker, verkmästare eller kör taxioch skolskjuts. För dig som arbetar på sjön, på distans, med konst och konsthantverk eller är pensionär
erbjuder Sottunga ett unikt boende. Företagsam Skärgård hjälper småföretagare att etablera sig.
Kommunikationer till fasta Åland och Åboland är bra, till Långnäs på fasta Åland tar resan
en timme och femton minuter.
BOENDE
Flera vackra mangårdsbyggnader är kännetecknande för kommunen. Förutom egnahemshus finns
även hyresfastigheter som kommunen låtit bygga. Till våren 2003 färdigställdes ett nytt radhus med
tre lägenheter.
SERVICE
Trots att vår kommun är liten har Sottunga det som behövs i ett fungerande samhälle. Här finns skola
och lekskola med plats för ännu flera barn, butik, hälsovård, post, bank, bibliotek, egen församling,
kommunkansli, festlokal och skärgårdskontor med datorer och Internet. I kommunen anordnas
också vuxenutbildning till låga kursavgifter.
FRITID
Sottungas ideella föreningar ordnar aktiviteter för alla
åldrar. Det trevliga biblioteket är en populär samlingsplats
och i den nya moderna fritidshallen finns exempelvis en
klättervägg. För dig som gillar motion utomhus håller
naturen öppet året runt. Våren i skärgården är en upplevelse, sommartid finns fina möjligheter till fritidsfiske
och båtutflykter, på hösten väntar bär och svamp och
under vintern rekommenderas utflykter på isen. Det
finns flera vandringsleder i varierande terräng.

En paus i skön, avstressande miljö.
Här får barnen växa upp bland djur.

Vårdö – skärgård på bekvämt avstånd
Vårdö är skärgårdskommunen på bekvämt pendlingsavstånd från fasta Åland. På Vårdö kan du uppleva
avskildhet och genuin och varierande skärgårdsmiljö, samtidigt som du har obegränsad åtkomst till
arbetsmarknaden och utbudet av tjänster på fasta Åland.
Namnet Vårdö nämndes första gången i officiella källor år 1347, då konung Magnus Eriksson på
resa mellan de båda rikshalvorna daterar ett brev ”in insula dicta Waerdhö” (på en ö kallad Vårdö).
NÄRINGSLIV
Näringslivet i Vårdö präglas av primärnäringar och utpendling. På Vårdö finns flera specialiserade växthus och äppelodlingen i kommunen är betydande, äpplen odlas på cirka 26 hektar. Vårdös läge, ett
kort färjpass från fasta Åland, gör att många kan pendla till arbetsplatser på fasta Åland. Drygt hälften
av den arbetsföra befolkningen pendlar till arbetsplatser utanför Vårdö, främst i Mariehamn eller Godby.
Överfarten med vajerfärjan mellan Töftö i Vårdö och Prästö i Sund tar cirka 5 minuter, färjpasset är
endast 440 meter. Färjan trafikerar dygnet runt utan tidtabell, med några korta uppehåll under
dagens lopp.
BOENDE
Du kan bo i egnahemshus eller i hyresbostäder på Vårdö. Det finns hyresbostäder av varierande storlek
och prisklass på Vårdö. I kommunen finns byggnadsplanerade områden med tomter till salu, varav ett
område erbjuder havsnära boende. Det är gott om trivsamma gamla bykärnor med bebyggelse som
påminner om Vårdös sjöfartstraditioner, Vårdö var en betydande rederikommun under 1800- och
början av 1900-talet. Fritidsbebyggelsen är ett synligt inslag i Vårdö, det finns närmare 500 fritidshus
runt om i kommunen.
SERVICE
Vårdö är en liten skärgårdskommun med runt 450 invånare. Ändå finns nästan all basservice du behöver: Daghem, grundskola för klasserna 1–6, bibliotek, hälsovårdsmottagning, åldringsvård, gymnastiksal och tennisbana. I Vargata finns en välsorterad butik, ett postkontor och Ålandsbankens kontor.
Kollektivtrafiken är väl utbyggd, dagligen avgår minst fem bussturer till och från Mariehamn och Godby.

FAKTA
Invånarantal:
445 personer
Totalareal:
102 km2
Kommunikationer:
Vårdö – Mariehamn
Vajerfärja från Vårdö till Prästö
i Sund, traﬁkerar dygnet runt.
Restid Vårdöby – Mariehamn
ca 55 minuter.
Vårdö – Åbo
Hummelvik – Torsholma (Brändö) –
Osnäs (Gustavs). En timmes bilresa
från Gustavs till Åbo. Sammanlagd
restid ca 5 timmar.
Kontakt:
Vårdö kommun, Vårdöbyväg 11
AX-22550 Vårdö, Åland
Telefon int +358 18 47 900
Fax int +358 18 47 910
E-post: info@vardo.ax
Öppet: månd.–fred. kl. 9.00–15.00
www.vardo.ax

FRITID
Havet, skärgårdsnaturen och den genuina miljön ger möjligheter till en rik fritid. Naturen är alltid nära,
och det finns alla förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Dessutom har både föreningslivet och kursverksamheten ett brett utbud av aktiviteter. Föreningarna i kommunen arrangerar verksamheter
så gott som varje kväll i gymnastiksalen.
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Kontaktadresser
Skärgårdskommunernas kommunkanslier:
Se faktarutorna på kommunsidorna och
respektive hemsidor.
Näringskanslier eller näringsnämnder
kontaktas via kommunkanslierna eller e-post.

Företagsam Skärgård r.f.
Skärgårdskontoret i Föglö
22710 FÖGLÖ
Telefon int: + 358 18 51 099
www.skargarden.ax

Arbeta och Bo på Åland
Ålandsvägen 31
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 25 394
www.komhem.nu

Ålands landskapsregering
Självstyrelsegården
PB 1060
22111 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 25 000
www.regeringen.ax

Ålands Handelskammare
Nygatan 6, vån. II
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 29029
e-post info@chamber.ax
www.chamber.ax

Arbetsförmedlingen
Ålandsvägen 31
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 25 000
e-post aland@mol.fi och info@ams.ax
www.ams.ax

Ålands Företagareförening r.f.
Skarpansvägen 17
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 23 277
e-post ombudsman@foretagare.ax
www.aff.ax

Ålandstrafiken
Strandgatan 25
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 525 100
e-post info@alandstrafiken.ax
www.alandstrafiken.ax
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Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden.

