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Välkommen till Föglö- sundens och fjärdarnas ö!
Med färjan m/s Skarven kommer du från det föglöborna kallar för ”fasta
Åland” till Skärgårdskommunen Föglö. Färjan från Svinö Lumparland tar
dig till kommunens huvudby, Degerby, var du möts av anblicken av en
tättstående trähusbebyggelse.
Degerby befolkades på 1400-talet, och växte sedan främst på grund av
närheten till segelleden och de därmed förknippade verksamheterna inom
tull, lots, handel och gästgiveri. Idag ser vi spår av dessa i de byggnader
som finns samlade invid färjfästet. Tullens små packhus används idag
av Föglömuseet och privata aktörer, tullvaktmästarens bostad inrymmer
turistinformation och bibliotek. Den gamla väntsalen från 1920-talet ligger
precis invid färjfästet och i lotsstugan finns en utställning öppen för
allmänheten. Enigheten som förr var ett gästgiveri och tingsgård, är idag
igen i bruk som gästhem och servering.
Föglös matserveringar finns alla i Degerby. Här finner man under sommarsäsongen allting från en kopp kaffe och en glass till en fullständig
restaurangmiddag. I Degerby finns också kommunens enda matbutik, som
också fungerar som postombud och apoteksskåp med receptfria läkemedel.
Övriga inkvarteringsmöjligheter på Föglö är i olika enskilda stugor och
stugbyar utspridda över kommunen. Landsvägarna med sina broar, vägbankar och vajerfärja mellan Vargskär och Finholma är vackra och bjuder
in till en härlig cykelutflykt för hela familjen.

Öster

I Hastersboda i sydost hittar du invid Isakssons stugby en vandringsled
(4km) med ett utkikstorn varifrån du i bra väder kan se över till Kökar och
dess kyrka. Invid båthusen i närheten finns en
barnvänlig
strand.
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Norr

Föglös norra del, Vargskär, är känt för sin varierande flora med ett för
Åland sällsynt lövträds- och blomsterbestånd. Här finns en 7 km lång
vandringsled. I Överö finns ett färjfäste varifrån du kan välja att åka vidare
ut i skärgården mot det finska fastlandet via bl a Kökar, eller till ”fasta
Åland”.

Väster

På västra Föglö ligger byn Flisö vars historia bl a omfattar ett avgörande

sjöslag mellan ryssar och svenskar år 1720. Gömda i skogar och på öar
utanför Flisö finns många besvis på flottbesöken från 1700-talet, t ex
jungfrudanser och hällristningar. En jungfrudans kopierad från Grahamnsholmen i Bråttö hittar du i stenläggningen på ”torget” i Degerby centrum,
liksom kopian av en hällristning från samma ställe.
Mitt i byn Hummersö finns museigården Matsmårs. En bit före ligger det
sommaröppna Galleri Berghäll precis invid vattnet.
Föglös kyrka, helgad åt St:a Maria Magdalena, ligger invid det gamla ”kyrkfaret”. Den äldsta delen av kyrkan beräknas härstamma från 1300-talet.
En större förändring av kyrkan genomfördes på 1860-talet då den byggdes om till korskyrka. Föglö kyrka ligger ca 4 km från Degerby, en trevlig
cykeltur!

Till sjöss

Ett sevärt skärgårdshemman finns på ön Björkör, som även är ett naturreservat. På sydsidan finns en brygga för angöring där en vandringsled
börjar. På sommaren finns här en guide.
Gloskär i Föglös södra arkipelag hyste år 1653-1672 ett spetelskehospital.
Andra vackra skär finns att utforska- kom ihåg att inte göra upp eld och
var varsam om naturen då du vistas i den!
Invånare: 534 (år 2018) • Yta: 135 km² • Vattenareal: 1734 km²
Sysselsättning: primärnäring 13,7%, industri 2,6%, byggnation 6,3%,
handel/hotell 17%, transport/post/tele 18,9%, finans/försäkring 7%,
samhällstjänster 34,1%, okänd 0,4%
Sevärt
Mara Magdalena kyrka på Prästlandet
Föglömuseet och Lotsstugan i Degerby
Matsmårs och Galleri Berghäll i Hummersö
Skärgårdshemmanet Björkör
Aktiviteter
Simstränder: Hastersboda och Sinting (Degerby)
Vandringsleder: Jyddö (9km) och Hastersboda (6 km)
Båt- och fisketurer: Isakssons stugby och Sommarö gård.
Boule, tennis, pingis, minigolf, utegym, cykeluthyrning mm i Degerby.
Viktiga telefonnummer
Nödnummer 112
Sjukvårdsupplysning +358 (0) 18 5322
Sjöräddningen +358 (0)2941000
Ålandstrafiken +358 (0)18 525100
Föglö kommunkansli +358 (0)18 50322
Service: Postombud, butik, bränsleförsäljning och
apoteksskåp finns i Degerby.
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Föglö grundskola, tennisbana, gym,
utegym, multiarena, motionsbana,
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Sinting badstrand

– 1500 m
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Brandkårshuset

17 Gästhem Enigheten – 700 m

21 Gamla väntsalen
22 Väntrum
23 Vägbom, avstängt för motorfordon
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18 Omsorgshemmet

Annagården – 850 m

Skärgårdslängtan Föglö Wärdshus

25 Carlsro Badhotell

Hotelldelen öppnar 2021.
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Antal invånare/Asukasluku/Population..................
Krogstad 577
Totalareal/Kok. pinta-ala/Tot. area ......... 1 868,78 km2
2
Landareal/Maapinta-ala/Land area ........... 134,78 kmFuruholm
2
Vattenareal/Vesipinta-ala/Water area .. 1 734,00 kmUdden

Drangershamn

FÖGLÖ KOMMUN
LUMPARLAND
www.foglo.ax

Klemetsby

Tervetuloa Föglöhön
Föglöhön on 30 minuutin lauttamatka manner-Ahvenanmaalta. Lautta
liikennöi Lumparlandista kunnan pääkylään Degerbyhyn, jonka puutalot
on rakennettu vieri viereen.
Degerbyn kylä sai alkunsa 1400-luvulla, lähinnä purjehdusväylän
läheisyyden sekä tullin, luotsipiirin, kestikievarin ja kaupankäynnin
ansiosta. Kylässä on muistoja menneiltä ajoilta: tullin pieni pakkahuone,
jossa toimii nykään Föglön museo, tullivahtimestarin talo, jossa on
matkailuneuvonta ja kirjasto. Hieman kauempana sijaitsee Enighetenin
entinen kestikievari- ja käräjätila, jossa toimii nykyään vieraskoti ja kahvila.
Suurin osa Föglön ruokapaikoista ja vieraskodeista sijaitsee Degerbyssä.
Kesäisin kylässä voi Sistahtaa kahvikupilliselle tai nauttia kokonaisen
päivällisen. Eri puolilla Föglötä sijaitsevissa kylissä on tarjolla mökkimajoitusta. Maantiet siltoineen ja pengerteineen sekä vaijerilossit
yhdistävät Föglön kylät ja saaret toisiinsa.

Itäinen Föglö

Hastersbodassa kaakossa kulkee vaelluspolku, jonka varrella olevasta
näkötornista näkee kauniilla säällä Kökarin ja sen kirkon. Lähellä
sijaitsevien venevajojen vieressä on lapsiystävällinen uimaranta.

Pohjoinen Föglö

Vargskär Pohjois-Föglössä on tunnettu monipuolisesta kasvistostaan ja
runsaasta linnustostaan. Överösta lähtee lauttoja Ahvenanmaan
Långnäsiin sekä Galtbyhyn Turun saaristossa.

Läntinen Föglö

Föglön kirkko on peräisin 1300-luvulta. Kirkko on omistettu Pyhälle Maria
Magdaleenalle ja sijaitsee vanhan kirkkoväylän varrella. Kirkko
laajennettiin ristikirkoksi 1860-luvulla. Krusifiksi 1400-luvulta kuuluu kirkon
arvokkaimpiin kalleuksiin.

Merellä

Björkörin saarella on tutustumisen arvoinen saaristolaistila. Saari on luonnonsuojelualueena ja sitä kiertää luontopolku. Gloskärissä Föglön eteläisessä saaristossa sijaitsi vuosina 1653-1657 spitaalisairaala.
Tutustu myös Föglön moniin muihin kauniisiin saariin!

Welcome to Föglö!
It’s a 30-minute trip to the Föglö Islands from mainland Åland. The ferry
from Lumparland takes you to Degerby, the main village, where the
wooden houses stand closely together.
Degerby developed from the 15th century onwards, mainly due to the
vicinity of the fairway and through customs, pilotage, inns, and trade. The
traces are still there: The small customs warehouses – today the museum;
The customs janitor’s home – today tourist information and library;
”Enigheten” (The Unity) – earlier an inn and session room - today a pension
and restaurant.
Föglö’s restaurants are in Degerby. During the summer you can get
anything from a cup of coffee to a three-course dinner. Lodging is also to
be found out in the villages in cottages. The villages and islands of Föglö
are connected by bridges, embankments and a ferry.

East

In Hastersboda in the southeast there is a hiking trail (4km) with a lookout
tower from where you can see the Kökar Islands and church. Next to the
boathouses nearby there is a nice beach.

North

The villages in Vargskär are known for their abundance of species of
flowers and birds. Take a walk along the hiking trail (7km) and observe the
birdlife.

West

Föglö’s church dates back to the 14th century. Consecrated to S:t Mary
Magdalene it is located next to the old ”church fairway”. In the 1860s it was
restructured into a cruciform church. Its most precious piece of art is a
relic crucifix from the 15th century.

At Sea

On the island of Björkör - a nature reserve - there is an archipelago
homestead worth seeing as well as a walking path.
On Gloskär in Föglö’s southern archipelago there was a leper colony from
1653 till 1672.
And there are many other beautiful islets to explore!

Restauranger/cafeér

Turistinformation i Degerby

Carlsro Badhotell • Degerby
Restaurang och café
carlsro.ax

Stugor

Restaurang Seagram • Degerby
Fiskbord och a’la carte
www.seagram.ax

Enigheten • Degerby
Gästhem, restaurang (förbokning)
www.enigheten.ax
Skärgårdslängtan Föglö
Wärdshus • Degerby
Restaurang och café
Facebook: Skärgårdslängtan Föglö
Wärdshus
Skarven café • m/s Skarven
Café och lunchbuffé (vardagar)
+358 457 3439301

Bank saknas på Föglö
Butik/postombud

Föglöbutiken Ab • Degerby
K-Market butik
Livsmedel, dagligvaror, bensin, båtbränsle, posttjänster, serviceställe
för apotek. Tel +358 18 50057.
Carlsro Badhotell • Degerby
Delikatessbutik
carlsro.ax

12.6 - 23.8.2020 öppet alla dagar
kl. 09.45-18.45.
+358 457 342 7274
turistinfo@foglo.ax

Isakssons stugby • Hastersboda
Stugby, båtuthyrning
www.isakssons.ax
Sommarö gård • Sommarö
Stuguthyrning, eremitstuga, gårdsbesök, fisketurer, båtuflykter, båttransport.
www.sommarogard.ax

Övrigt

Degerby gästhamn • Föglöbutiken
www.degerbygasthamn.ax
Biblioteket • Degerby
Öppet mån 10-13 och 16.30-20, ons
16.30-20, tors 16.30-20.
Salong Hårfixarn • Degerby
Frisör, hårvård, make up.
Boka tid på tel. +358 18 51366.
JFS El och Energi Ab •
Elinstallationer, elmaterial, solpaneler, värmepumpar,mm.
www.jfs.ax

