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Välkommen till Föglö!
Ålands största skärgårdskommun hälsar dig

välkommen, här finns något för alla att uppleva!

Föglö är Ålands största skär-
gårdskommun med 501 invånare 
(1.1.2022). 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 dit 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
Carlsro badhotell

Föglös pärla, Carlsro Badhotell är 
en tidsresa tillbaka till sekelskiftet. 
I den gamla redarvillan från 1912 
möts danska och åländska tradi-
tioner i en autentisk miljö. De fem 
sviterna på övervåningen bjuder 
på lyx i varsamt inredda miljöer. 
Här serveras klassisk dansk smør-
rebrødslunch och à la carte i hotel-
lets restaurang. I delikatessbutiken 
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
+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
+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

Sommarögård

I Sommarö ligger Sommarögård 
som hyr ut både stugor, lillstugan 
på gården samt Mormors hus där 
du får bo i ett helt eget stort gam-
malt hemman inrett i gammal stil. 
Väljer du istället någon av stugorna 
eller lillstugan har du garanterad 
gos-garanti med gårdens får och 
andra djur. Faller fiskesuget på så 
kan du boka en guidad tur med 
gårdsbonden Conny. Passa annars 
på att ta med dig kajaken och ta en 
paddeltur till insjön på Algersö. 

www.sommarogard.ax
+358 400 947 502

På Föglö kan du bo på allt från hotell mitt i Degerby till den enklaste koja. Här 
finns något för alla smaker att hitta! Du hittar ännu fler boenden på vår hemsida. 

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. 
www.malmlunds.ax
+358 457 342 6554
+358 40 833 7004
kontakt@malmlunds.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 du 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 serve-
ringsställen 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 my-
siga trädgårscaféet Solklart som du 
hittar i Sonboda på Näversholma-
vägen. Här serveras både salt och 
sött, närodlat och ekologiskt. Vill 
du ha nybakt med dig hem, missa 
då inte det lilla hantverksbageriet i 
Degerby intill färjfästet. 

På Carlsro badhotell kan du avnjuta 
härliga smörrebröd med åländsk 
touch till lunch eller testa deras alá 
carte lite senare på dagen. Här går 
det även bra att fika i trädgården 
eller att ta en god drink på takteras-
sen 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. På Sommarögård kan 
du under speciella tillfällen få fika 
eller hamburgare. Hör med gården 
innan! 
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Äta & dricka

Restaurang Seagram
www.seagram.ax
info@seagram.ax
+358 18 51092

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

Det lilla hantverksbageriet
+358 45 73421329

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

Trädgårdscaféet Solklart
www.solklart.ax
eko@solklart.ax
+358 45 73434033

Sommarögård
www.sommarogard.ax
+358 400 947 502
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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 både bageri och 
fiskbod. Loppisarna ”Monicas loppis” 
och ”bokloppisen” finns som tidigare 
i packhusen. Där finns även torgkios-
ken som säljer glass, godis och kaffe. I 
det s.k. våghuset finns idag ett lekrum 
dit man får gå och leka under öppet-
tiderna under föräldrarnas ansvar. 
En lekplats finns även precis bakom 
turistinformationen. Intill Föglöbuti-
ken ligger gästhamnen som även den 
drivs av butiken. Här kan man också 
hyra cyklar. Med start vid tullkällaren, 
intill tullhuset, finns den lummiga lilla 
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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Turistinformation

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 10 
juni fram till den 21 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 öp-
pen under infons öppettider. Här hittar 
du dagstidningar, magasin och en 
lånedator, samt årets utställning med 
verk av Henrik Nylund. 

Du är alltid varmt välkommen i till 
turistinformationen hälsar våra

 värdar  Julian & Ruangwit

Tack vare sin närhet till Mariehamn är 
det många som arbetspendlar mellan 
fasta Åland och Föglö dagligen, faktiskt 
båda till & från Föglö! Med en total res-
tid 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 är man 
välkommen höra av sig till kommundi-
rektör Niklas Eriksson för mer

Bo och jobba på Föglö

Välkommen till Föglö!

information om bostadsalternativ. 
Kommunen säljer tomter i Degerby 
och alldeles snart är även det nya 
bostadsområdet Ekholm i Björsboda 
färdigt för försäljning! 

Ett tips för dig som vill kolla bostads-
marknaden 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 
hemsidan 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. 
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På Föglö finns en hel det kultur att uppleva! I Degerby hittar du Föglömuséet nästan direkt då du 
kliver av färjan. Här finns en permanent utställning om Föglö till påseende alla dagar i veckan un-
der sommaren. Intill restaurang 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. För att få veta mer om 
byggnaderna i Degerby så kan du gå till turistinfon efter en karta över de gamla husen. 

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 & historia

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.



foglo.ax

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 ger i år före-
ställningen ”Den som inget har”, ett 
drama i en akt med manus & regi av 
Daniel Lindström. Premiär den 1 juli på 
Brandkårshuset i Degerby. 

När du ändå är i Degerby ska du inte 
missa att besöka Föglös fina bibliotek 
som i sig är sevärt. I sommar visas 
utställningen om Henrik Nylund med 
en hel del verk ur privata samlingar. 
Utställningen kan ses alla dagar under 
turistinformationens 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! 
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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. 
Vill du istället ut på sjön så kan du 
kontakta Westergårds båtutflykter som 
anordnar dagsutflykter. Eller Som-
marögård som anordnar fiskeguid-
ningar samt sälsafari. 

På Föglö finns två av Ålands vackraste 
vandringsleder, båda väl värda att gå 
då de skiljer sig från varandra! 
Jyddö vandringsled startar invid 

Dags för utflykt!
telefonmasten 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.
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. Slogbo-
den kommer du lätt till även utan att 
gå själva vandringsleden. Stockbord 
finns utplacerade på flera ställen längs 
leden. 
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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.

För dig som vill ta ut kajaken på en tur har vi tagit fram en karta med 
föreslagna paddlingsrutter. Kartan finns att ladda ner på kommunens 
hemsida under kategorin ”se & göra” eller att hämta på turistinfon.

Paddla runt Föglö
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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 branschen och som står till ditt förfogande i sommar. 

Ta hand om dig 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

Bryggyoga på Carlsro badhotell

Under sommaren kan du unna dig 
morgonyoga på Carlsros brygga. Yo-
galärare är Caroline Henriksson och 
alla datum samt bokningsanvisningar 
finns på hemsidan. 
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

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

Forest for Rest

Caroline Henriksson är yogalärare och 
friskvårdsguide som leder skogsbad 
och skogsyoga i Sonboda. Ett effektivt 
sätt för återhämtning och avslappning. 
Caroline erbjuder även onlineyoga så 
att du kan yoga från din egen gräsmat-
ta eller brygga i sommar! 
www.henriksson.ax 
caroline@henriksson.ax
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Välkommen till torget 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. 

Årets datum är:
  5 juli Barnens torgkväll
  19 juli Folkmusik & Folkdräkter (kom i din folkdräkt!)
  26 juli Allsång med Tommy Bergström
  2 augusti Byavandring
  9 augusti

Föglödagen 
Föglödagen kommer nu tillbaka efter två års paus! Lördagen den 2 juli kl 
11.30 -14.30 välkomnar vi ivriga försäljare till torget för en dags klassisk 
sommarmarknad. Musikunderhållning, servering och stort lotteri. 

Biblioteket håller öppet, så passa på att besöka vårt välfyllda bibliotek, se 
utställningen om Henrik Nylund och ta en titt på turistinformationen! 

Vill du vara med som försäljare? Anmäl dig snarast till kontakt@foglo.ax

Torsdagsunderhållning 
Under några av juli månads torsdagkvällar bjuder vi på underhållning på 
torget i Degerby! Årets datum är: 
  21 juli Beppe Lindström bjuder på ”Magiska Ögonblick”
  28 juli 
  4 augusti Trubadurkväll med Tommy Bergström

Torget under Föglöveckan
Föglöveckan pågår 9-18 juli och under dessa dagar erbjuder vi plats för 
torgförsäljare alla dagar. Anmäl dig till kontakt@foglo.ax. Själva torget kom-
mer denna vecka få ett serveringsområde med underhållning & aktiviteter. 
Under denna vecka har vi även ett gäng matförsäljare på plats i byn.  
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Föglöveckan
Välkommen till

9-18 juli 
Lördag 9 juli
-Stånkadagen på Brandkårshuset i Degerby
 Kaffeservering och grillad korv. Kl 12-17
-Brunch på Trädgårdscafé Solklart kl 11-13

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

Måndag 11 juli
-Ufärd med snipor från Degerby till kyrkan   
  avfärd kl 12 
-Tea Ojala guidar på svenska i Degerby kl 14
-Danskurs på Brandkårshuset
-Friidrottsträning i Granboda kl 19
-Invigning av Ålands Dansbandsfestival (ÅDF)   
 Högtryck spelar

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

Onsdag 13 juli
-”Det är jobbigt att må bra” - Hälsa- och 
Friskvård i små steg, inspirationstillfälle med 
Annicka Toppe på Brandkårshuset 
-Ufärd med snipor från Degerby till kyrkan 
med avgång kl 12
-Guidning på Nedergåds gårdsmuseum kl 12 
-Naturvandring i Jyddö eller Hastersboda 
med Annika Holmström kl 14
-ÅDF - Fernandoz

Torsdag 14 juli
-Bryggyoga på Carlsro kl 8
-Guidning på Nedergåds gårdsmuseum kl 12
-Annika Holmström guidar på svenska i De-
gerby kl 14
-Danskurs på Brandkårshuset
-Motionsfotboll i Granboda kl 19
-ÅDF - Larz Kristerz

Fredag 15 juli
-Ufärd med snipor från Degerby till kyrkan 
med avgång kl 12
-Guidning på Nedergåds gårdsmuseum kl 12
-Tea Ojala guidar på finska i Degerby kl 14
 -ÅDF - Black Jack

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

Söndag 17 juli

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

Hela veckan:
-Jyttes loppisbod håller öppet vid Galleri 
Berghäll i Hummersö

-Sommarögård håller öppen gård må-lö 
mellan kl. 11-15

-Serveringområde på torget mellan 11-01, 
Countrytema och live-underhållning

-Larssons vattensport erbjuder vattenaktivi-
teter i Degerby

-Torgförsäljning och matförsäljare i Degerby

- Turistinformationen vid torget håller öppet 
mellan 9-21 under veckan. 

- Föglöbutiken håller öppet mellan 9-21    
under Dansbandsfestivalen

Håll koll på uppdateringar på kommunens
sociala kanaler! Ändringar i schemat kan fö-
rekomma. Bokningar till guidningarna görs 
via turistinfon. 

Föglö Turistinformation visitfoglo foglo.ax
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Folkdräktsträff
På torgkvällen tisdag den 19 juli är temat folkmusik 
och folkdräkter. Klä upp dig i din folkdräkt och kom 
och lyssna till tonerna av Mansas drängar. Från 
klockan 19 och fram till 21 träffas vi på torget i 
Degerby. 

Välkommen! 

  

TTUURRIISSTTIINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN  II  DDEEGGEERRBBYY  ÖÖPPPPNNAARR  
Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby öppnar för säsongen fredag 10 juni.  
 
Öppettiderna är som följer; 
Alla dagar (måndag-söndag) kl. 9.45 – 18.45 (med lunchstängt 12.15-13.15).  
Avvikande öppettider under midsommarhelgen enligt följande; 
* midsommarafton kl. 09.45 – 17.00 
* midsommardagen kl. 11.30 – 17.00 
Torgkvällarna under sommaren håller infon öppet till kl. 20.45. 
Avvikande öppettider också vecka 28 i samband med dansbandsfestivalen (kvällsöppet till kl. 
21).  
 
Turistinfon är öppen fr.o.m. fredag 10 juni t.o.m. söndag 21 augusti. 
 
I turistinformationen hittar du informationen om det mesta som händer och finns att göra på 
Föglö samt också delvis övriga skärgården och 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 till försäljning, såsom böcker och publikationer, kläder, 
Föglösouvenirer av olika slag mm. Turistinfon handhar i år också minigolfen samt sköter en hel 
del bokningar som ställplatser mm. 
 
FFöörreettaaggaarree  oocchh  fföörreenniinnggaarr  !! Lämna informationsmaterial, ev. broschyrer, evenemangsanslag mm 
till turistinformationen till påseende för turister och besökare. 
 
Telefonnumret till turistinformationen är 04573427274 och e-post turistinfo@foglo.ax och årets 
turistinformatörer/-värdar (som arbetar enligt schema) heter Julian Mörn och Ruangwit Sae-
Liao. 
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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?

Följande sidor innehåller information från förvaltningen samt landskapet 

SSEEMMEESSTTEERRMMEEDDDDEELLAANNDDEE  FFRRÅÅNN  KKOOMMMMUUNNGGÅÅRRDDEENN  
KANSLIPERSONALENS SEMESTRAR SOMMAREN 2022 
Under tiden juni-augusti är kanslipersonalen lediga åtminstone enligt följande; 
 
NNaammnn//ffuunnkkttiioonn  SSeemmeesstteerr  
Byggnadsinspektör Hans-Kristian Skaag   1 juni – 5 juni och 11 juli – 14 augusti 
Bokförare/kanslist Beatrice Teir   1 juni – 5 juni och 18 juli – 21 augusti 
Byråsekreterare Agneta Raitanen 20 juni – 17 juli 
Utbildnings-/barnomsorgschef Kerstin Lindholm 27 juni – 7 augusti 
Kommundirektör Niklas Eriksson 25 juli – 30 augusti (förutom 3 dgr vecka 33-34) 
 

 
 
 
 

VVåårraa  ffaassttaa  tteelleeffoonnnnuummmmeerr  ppåå  AAnnnnaaggåårrddeenn  kkoommmmeerr  aatttt  
aavvvveecckkllaass  uunnddeerr  22002222..  DDeessssaa  hhaarr  rreeddaann  eerrssaattttss  aavv  

fföölljjaannddee  mmoobbiillnnuummmmeerr..  
EEfftteerr  uuttggåånnggeenn  aavv  22002222  fföörrssvviinnnneerr  ddee  ffaassttaa  nnuummrreenn  hheelltt..

DDee  nnyyaa  tteelleeffoonnnnuummrreenn  äärr::

Annagården: 0457-343 38 21
Sjukskötare: 0457-345 60 11
Hemvårdare: 0457-343 48 65

Bemanningsansvarig närvårdare: 
0457-345 97 84

Äldreomsorgschef: 0457-344 51 15
Annagårdens kök: 0457-346 01 03
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9.6.2022 - 15.8.2022

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.

8.55 8.55 8.55 8.55 8.55

MÅN TIS ONS TORS FRE

08.40+) 08.20x) 08.40+) 08.40 +) 08.20x)

- 08.30x) - - 08.30x)

08.10*)+) 08.10x) 08.20+) 08.10 *)+) 08.10x)

08.30*)+) - - 08.30 *)+) -

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK I FÖGLÖ KOMMUN

MÅN TIS ONS TORS FRE

16.102)

16.25
16.40

-
17.05

8.55

FRE

08.20x)

08.30x)

08.10x)

-

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK I FÖGLÖ KOMMUN

FRE

 
 

    9.6 – 15.8 går bussarna på fasta Åland enligt sommartidtabell. Då kan en bussresa till 
Mariehamn göras kortare. Då avgår buss hemåt från Bussplan såväl 12.40 som 15.00 och 
kombinerar med m/s Skarven från Svinö. På Föglösidan anpassas också lokaltrafiken till 
sommartidtabellen. En bussresa Svinö – Mariehamn kostar 2,50 €. På Föglösidan är 
lokaltrafiken gratis. Åk buss! Spara pengar & miljö! Träffa trevliga och frågvisa turister!  
                                                                                                                  
 
  
    
På Föglö upprätthåller kommunen en lokal kollektivtrafik, som är gratis. Nyttjandegraden för 
denna är dock ganska låg. Hur kunde kollektivtrafiken göras mera lockande? 
    På årets Föglödag finns Föglös Agenda 2030-grupp med på Torget. Då kan du framföra 
dina åsikter och förslag om den lokala kollektivtrafiken muntligt eller skriftligt till oss. Tyck 
till!      

                                                                
                                                              Hälsar 

Agenda 2030 i Föglö 
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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 / 
renhållningsmyndigheten 

 

AVFALLSHANTERINGEN I FÖGLÖ KOMMUN 2022 
 

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

Mottagningsavgift vid ÅVC erläggs med förköpta avfallsmärken i valörerna 44€€,,  88€€  oocchh  1100€€ eller mot faktura 
om avfallsmärken saknas, då bör faktureringsadress ges. Avfallsmärken kan köpas på Kommungården samt 
under sommarmånaderna vid kommunens turistinformation i bibliotekshuset.  
 

Det finns 5 st obemannade återvinningsstationer och de är placerade i Björsboda, Degerby, Jyddö, Sanda och 
Sonboda. PPllaasstt  oocchh  ffaarrlliiggtt  aavvffaallll  ååtteerrvviinnnnss  eennddaasstt  vviidd  ddeenn  bbeemmaannnnaaddee  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraalleenn  ii  SStteennttoorrppaa.. 
Stentorpa ÅVC och de obemannade återvinningsstationerna är öppna för privata hushåll och stugägare i 
kommunen som betalat renhållningens grundavgift. 
 

För mera information se kommunens Avfallsplan, Renhållningsbestämmelser och taxa gällande Avgifter för 
Renhållning och avfallshantering i Föglö år 2022 såväl som Föglö kommuns sorteringsguide A till Ö. 
Dokumenten hittas på kommunens hemsida www.foglo.ax under fliken Bygga och bo > avfallshantering, 
alternativt kan man komma in till Kommungården och bekanta sig med dem. 
 
DDeeppoonniiaavvffaallll  11 (husgeråd/inredning/möbler) ingår i grundavgiften. OOBBSSEERRVVEERRAA att t.ex. möbler och 
inredning ska vara demonterade och sorterade för att omfattas av avgiftsfriheten. Om detta inte uppfylls 
debiteras kunden enligt deponiavfall 2 i renhållningstaxan 4400  €€ per påbörjad m³. 
  
RReennhhåållllnniinnggeennss  ggrruunnddaavvggiifftt  fföörr  åårr  22002222  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  22002222..  
  

ÖÖppppeettttiiddeerr  oocchh  mmoottttaaggnniinnggssaavvggiifftteerr  vviidd  FFööggllöö  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraall  ii  SStteennttoorrppaa    
  

ÖÖppppeettttiiddeerr::  
Jämna veckor   helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..11  ––  3311..33  oocchh  11..1100  ––  3311..1122..22002222    kkll..  1177..0000  ––  1199..0000  
Varje vecka          helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..44  ––  3300..99..22002222              kkll..  1177..0000  ––  1199..0000    
samt                                                        ssöönnddaaggaarr 11..55  ––  3311..88..22002222            kkll..  1144..0000  ––  1166..0000  
  

Brännbart restavfall                                                      88  €€  ppeerr  ssääcckk  uuppppttiillll  220000  lliitteerr  
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 2022 är Transmar Ab tel. 018-27580. Renhållningen anlitar som underentreprenör 
Alandia Allting Ab.  
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LÄGER, KURSER, AKTIVITETER SOMMAREN 2022 PÅ FÖGLÖ  
 
 

MOTIONSFOTBOLL 
 

FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden ordnar motionsfotboll på idrottsplan alla 
torsdagskvällar under perioden 2 juni – 11 augusti. 
 
Klockslag; Torsdagar kl. 19.00 – 20.30. Start torsdag 2 juni. 
Plats;  Idrottsplanen i Granboda 
Ålder; Vuxna, damer och herrar. Öppet för 13 år (födda 2009) 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 27 juni – 18 juli. 
 
Klockslag; Måndagar kl. 19.00. Start måndag 27 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 2022 enligt följande; 
 
Tidpunkt; Vecka 29 (18 juli – 22 juli)  kl. 13.00 – 16.00 måndag-fredag 
Plats; Idrottsplanen i Granboda. 
Ålder; Barn (flickor och pojkar) födda 2010-2016. 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 11 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; 1 augusti – 4 augusti (må-to, 4 dagar) 
Lärare;  Av MLK anställd tränare. 
Ålder; Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2015) och uppåt. Tider 

överenskoms senare, önskemål kan framföras vid anmälan. 
Antal lektioner; tid per dag beroende av gruppstorlekar och ålder, men minst 1 

timme 
Anmälningsavgift; Inga deltagaravgifter/anmälningsavgifter för deltagande i  
                                         tenniskursen uppbärs detta år. 
 
Anmälan; senast måndag 18 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.    

 
 

KANOTUTFÄRD/-DAG 
 
Fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar kanotutfärd/-dag enligt följande; 
Tidpunkt;  Lördag  13 augusti kl. 10.00  
Start- och målplats; Embarsunds rastplats 
 
Målgrupp; alla åldrar födda 2012 (10 år) och tidigare, barn som vuxna, ingen kanotvana 

behövs utan nybörjare är lika välkomna.  
Deltagaravgifter;      Föglö-skrivna Utomstående 
Vuxna        25 euro           40 euro 
Barn födda 2006-2012       15 euro           20 euro 
 
Kanot tillhandahålles (ingår i priset). Ledare Kurt Fellman. Egen matsäck medtages.  
 
Anmälan; bindande anmälan senast torsdag 4 augusti kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982, som också 
vid behov ger vidare upplysningar. Anmälan kan också göras per e-post 
info@foglo.ax.   

 

GUIDAD BÅTRUNDTUR I FÖGLÖ SKÄRGÅRD 
 

Fritids- och kulturnämnden arrangerar i samarbete med Sommarögård (Conny Jansson, 
Sommarö) en guidad båtrundtur i Föglö skärgård. Rutten för årets rundtur är öppen och 
bestäms närmast från aktuellt väder. 
 
Tidpunkt; lördag 23 juli kl. 10.00 – ca. 17.00.  
Start; Tullbron i Degerby.  
Avgift; 20 €/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 15 juli kl. 15.00 per epost info@foglo.ax eller  

niklas.eriksson@foglo.ax eller telefon 50322. 
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VVäällkkoommnnaa  ttiillll  FFööggllöö  BBiibblliiootteekk  

HHäärr    ffiinnnnss  eenn  lläässeessaall  mmeedd  eenn  uuttssttäällllnniinngg  ssoomm  äärr  ööppppeett  ii  ssaammmmaarrbbeettee  
mmeedd  ttuurriissttiinnffoorrmmaattiioonneenn  

MMåånn--TToorrss    0099..4455--2200..3300  

FFrree--SSöönn        0099..4455--  1188..4455    

DDeett  ffiinnnnss  eenn  ddaattoorr  ssoomm  äärr  ttiillllggäänngglliigg  uunnddeerr  ddeessssaa  ttiiddeerr..  

  

  

FFrråånn  2277..0066  ––  1188..88  22002222  äärr    BBiibblliiootteekkeett  ööppppeett  

MMåånnddaagg  1100..0000  ––  1122..0000  oocchh  1166..3300  ––  2200..3300  

TTiissddaagg  1188..3300  ––  2200..3300  

OOnnssddaagg  1166..3300  ––  2200..3300  

TToorrssddaagg  1166..3300  ––  2200..3300  

FFrreeddaagg  ssttäännggtt  

HHäärr  hhaarr  vvii  eetttt  ssttoorrtt  uuttbbuudd  ppåå  bbööcckkeerr,,  ttiiddsskkrriifftteerr,,  ddaaggssttiiddnniinnggaarr  oocchh  DDVVDD--
ffiillmmeerr      

  

MMvvhh  KKaattaarriinnaa  FFeellllmmaann  ,,  

bbiibblliiootteekksseekkrreetteerraarree    
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Sommar 1974, olja på duk 85,5x80,5 privat ägo.

UTSTÄLLNING PÅ FÖGLÖ BIBLIOTEK 13.6-15.8.2022
 

Öppettider som bibliotek och turistinfo

VERNISSAGE TORSDAG DEN 16 JUNI 2022 KL 18.00
Vi minns Henrik tillsammans!

Musik med Andreas Nyberg och Emanuele Ferrari

Arr. Fritids- och kulturnämnden i Föglö     
Kurator Anna Sundblom-Westerlund

HENRIK NYLUND
1945-1982
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Föglö hälso- och sjukvårdsmottagning  
Tel. 0400 780 233 (TeleQ) 

Kommande läkardagar 5.7 & 19.7 
 

Nu rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd (THL) en fjärde dos coronavaccin även till 70–
79-åringar som hör till riskgrupp 1 eller 2. Sedan tidigare rekommenderar THL fyra doser åt:  

 
• personer äldre än 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar 
• alla 80-plussare  
• äldre personer som bor på vårdhem  
• äldre med nedsatt funktionsförmåga och sjukdomar som gör att de inte klarar sig 

 ensamma hemma, vårdas av närståendevårdare eller får hjälp av hemtjänst. 
 

Behöver du få din dos 1, 2, 3 eller 4 coronavaccin? Hör av dig till oss i så fall.  
 

Med vänlig hälsning, 
 

Jenni & Helena 
 
 

Ingen beredskap på kvällar eller helger. Vid sjukvårdsupplysning ring 018 538 500 och vid akuta 
ärenden 112.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sjukvårdsupplysning 018 538 50 
Akuten 018 5355 (växeln)  
Alarmcentralen 112  

 

 

Torsdag 30 juni kl 09.00 
Då får vi på Annagården besök av: 

Anna Vesa som jobbar på kansliet för hörselföreningen 
och Dick Lundmark som är hörhjälpmedels konsult. 
Ann Lindbom som är sjuksköterska och audionom och 
så hälsorådgivarna Raphael Karlsson och Sture 
Söderlund. 

Har du funderingar angående hörhjälpmedel eller din 
hörsel. Behöver din hörapparat servas eller rengöras. 
Kom då till Annagården denna dag och få hjälp med det 
du behöver. 
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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. 

Öppettider 2022

10.6-21.8: 9.45-18.45
22.8-31.8: 10-15

Övriga tider enl. överens
kommelse med kommun-
kansliet. 

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. 

Lotsmuseet i Degerby

Öppettider 2022

10.6-21.8: 9.45-18.45
22.8-31.8: 10-15

Övriga tider enl. överens
kommelse med kommun-
kansliet. 
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Följande sidor innehåller information från föreningar 

 
FUIA     INFORMERAR 

 
 
Friidrottsträning 
 
Friidrottssektionen håller ledda friidrottsträningar för alla åldrar sommaren 2022 måndagar kl. 19.00 med start 
27 juni t.o.m. 18 juli (4 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. 2 juni t.o.m. 
11 augusti. Ledare; Julian Mörn. Främst avsett för vuxna och äldre juniorer, öppet för alla fr.o.m. 13 år (födda 2009) 
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. 
 

Midsommarfirande i Vargskär 

Torsdagen den 23 juni kl.19 vid Vargskärsgården 
lövbindning till mídsommarstången. 

Midsommarafton den 24 juni kl.14 klär vi midsommarstången 

på Lillängö och reser den när den är färdigt lövad. 
Servering, kontant betalning. 

VÄLKOMNA! 

        
 

Sommarfest på Vargskärsgården 

Traditionsenlig sommarfest med kakbuffé vid Vargskärsgården  
lördagen den 30 juli kl. 13-16. 

Lotteri, servering, skytte, pil- och bollkastning. 
Grillmat från Jockes grill. 

Se anslag för närmare info och följ oss gärna på 

  
Arr. Vargskärs byalag r.f. 
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Midsommarstången  
reses  

vid 

BRANDKÅRSHUSET 
i Degerby  

DEGERÖ BYALAG r.f 

PPåå  MMiiddssoommmmaarraaffttoonn  ddeenn  2244  jjuunnii  22002222  
kkll::  1133..0000  

    VÄLKOMNA !               Styrelsen för Degerö byalag r.f 

 
KOM  IHÅG  LÖVBINDNINGEN !!! 

TORSDAG 23.06    KL.19.00   

Välkomna att fira midsommar på Högholm i Sommarö! 
Firandet börjar med lotteriförsäljning kl. 15:30 och stången reses 

ca kl. 16:00. Efteråt väntas sång och dans för både vuxna och barn. 

Lövning av stången 
23 juni kl. 18:00.

Östersocknens Byalag 
önskar att så många som 
möjligt kommer för att 
umgås och hjälpa till.
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Kurser läsåret 2022-2023 

 

11001111  SSÖÖMMNN::  FFAAKKTTAA,,  BBEESSVVÄÄRR  OOCCHH  HHJJÄÄLLPP  
ttoorrssddaagg  1177::4455--1199::1155  ddeenn  2222..99..22002222  ((11  ttiillllff..  22  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  EEeevvaa  AAxxeellssssoonn    KKuurrssaavvggiifftt  1155,,7755  €€  
Vad är sömn och varför sover vi? Sömnrelaterade problem och olika behandlingar. Föreläsning med 
efterföljande diskussion. 
  
11001166  VVAARRDDAAGGSSJJUURRIIDDIIKK  
oonnssddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  99--2233..1111..22002222  ((33  ttiillllff..  99  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  SSooffiiaa  PPeennssaarr      KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
Vid tre kurstillfällen går vi igenom grundläggande juridik som kan vara till hjälp för var och en. Fokus är 
på familjejuridik och frågor kring t.ex. arv och äktenskap, avtalsjuridik, konsumenträtt och 
integritetsskydd. 
  
11001177  GGRRUUNNDDEERRNNAA  II  KKOORRTTSSPPEELLEETT  PPIITTCCHH  
oonnssddaagg  1188::3300--2200::1155  ddeenn  55--1199..1100..22002222  ((33  ttiillllff..  77  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  MMaarriiaa  BBoossttrröömm    KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
Är du nyfiken på hur man spelar kortspelet pitch? Kanske du har spelat förut men inte riktigt kommer ihåg 
reglerna eller så är du helt och hållet nybörjare. Kom på kurs och lär dig grunderna i pitch. Vi lär oss regler 
och spelar under tre tillfällen, och vem vet om det utvecklar sig till ett nytt återkommande intresse.   
  
11001188  EELLBBIILL,,  HHYYBBRRIIDD  EELLLLEERR  PPLLUUGG--IINN  HHYYBBRRIIDD  --  ÄÄRR  DDEETT  NNÅÅGGOOTT  FFÖÖRR  MMIIGG??  
ttiissddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  1111..1100..22002222  ((11  ttiillllff..  33  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  NNiiccllaass  FFaaggeerrlluunndd    KKuurrssaavvggiifftt  1155,,7755  €€  
Bensin, diesel, hybrid, plug-in hybrid eller elbil? Vad passar mig bäst? Vad ska jag tänka på då jag ska byta 
bil? Bilbranschen upplever just nu en snabb förändring och det är inte lätt att hänga med i svängarna. 
Hybrid, plug-in hybrid och el är begrepp som blir allt vanligare då man pratar bilar idag, men vad ska jag 
som konsument välja då jag ska byta bil nästa gång? Vi går igenom olika drivmedelsalternativ på ett 
lättöverskådligt sätt. Vi tittar även på några olika personprofiler för att förstå vilket drivmedel som är 
lämpligast för dem. 
 
88000066  VVÄÄVVNNIINNGG  
ttiissddaagg  1188::0000--2211::1155  ddeenn  1133..99--2299..1111..22002222  oocchh  ddeenn  1100..11--1111..44..22002233  ((2255  ttiillllff..  110000  lleekktt..))  
VVäävvssaalleenn  ii  DDeeggeerrbbyy,,  TTiinnggssvvääggeenn  55  
KKuurrsslleeddaarree::  MMaajjaa  SSuunnddbblloomm    KKuurrssaavvggiifftt  115500,,7700  €€    
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Vi lär oss att planera och sätta upp en väv. Vi väver efter deltagarnas önskemål; mattor, löpare, plädar m.m. 
Teoriundervisning ges i samband med uppsättning av väv. Kursen förutsätter en del eget arbete. För både 
nybörjare och längre hunna. Materialkostnad tillkommer. 
 
44001111  GGOOSSPPEELLHHEELLGG  
ffrreeddaagg  1177::4455--2200::1155,,  llöörrddaagg  1111::3300--1155::4455,,  ssöönnddaagg  1111::3300--1144::4455  
2233--2255..99..22002222  ((11  vveecckkoosslluutt,,  1122  lleekktt..))  
FFööggllöö  kkyyrrkkaa,,  KKyyrrkkvvääggeenn  
KKuurrsslleeddaarree::  AAnnddeerrss  HHaallllbbääcckk  oocchh  AAnnnn  RReeddnneerr    KKuurrssaavvggiifftt  4455,,1155  €€  
Kom med och sjung glad och fartfylld amerikansk kyrkomusik. Gospel handlar om glädje, Gud och 
gemenskap och vi betonar rörelse, frihet och uttryck i en helgworkshop på Föglö. Du kommer att få några 
ljudfiler på förhand att träna på och vi bildar en kör som medverkar i en gospelmässa i kyrkan på söndagen. 
Förvänta dig en fartfylld helg med svängig musik i afroamerikansk tradition. Ta med mellanmål och 
vattenflaska. Avgift för kopior kan tillkomma. Att du har sångvana är en fördel, däremot krävs inte att man 
kan läsa noter. 
  
88001100  SSÖÖMMNNAADD  OOCCHH  MMÖÖNNSSTTEERRKKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONN,,  
oonnssddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  1144..99--22..1111..22002222  ((88  ttiillllff..  2244  lleekktt..))  
KKuurrsslleeddaarreennss  ssyyaatteelljjéé,,  TTiinnggssvvääggeenn  77,,  DDeeggeerrbbyy  
KKuurrsslleeddaarree::  BBoojjaa  LLeehhrrmmaarrkk    KKuurrssaavvggiifftt  3355,,9900  €€  
Kursen är både för dig som är nybörjare och för dig med mera sömnadserfarenhet. Du lär dig om material, 
sytillbehör, verktyg, måttagning och tillverkning av mönster. Det finns provdockor för den som vill lära 
sig grunder i drapering. Vi syr både kläder och inredningstextilier. Du kan också sy om eller göra nytt av 
gamla plagg. Det finns några symaskiner men du kan ta med egen symaskin som du är van med. Ta med 
sytillbehör.  
  
33002211  SSPPAANNSSKKAA  AA11..22,,  OONNLLIINNEE  
mmåånnddaagg  1188::0000--1199::3300  ddeenn  1122..99--2288..1111..22002222  oocchh  99..11--33..44..22002233  ((2244  ttiillllff..  4488  lleekktt..))  
KKuurrsslleeddaarree::  LLiissaa  RRyyddeellll    KKuurrssaavvggiifftt  6611,,1100  €€    
Kursen är en fortsättning på förra årets kurs men också nya deltagare är välkomna. Vi fortsätter att jobba 
med läroboken Caminando 1 och steg för steg fördjupar vi ordförrådet, förståelsen och det egna kunnandet. 
Vi träffas en gång per vecka online och du kan delta varifrån du vill. Det du behöver är en smarttelefon, en 
surfplatta eller en dator som har mikrofon och kamera. Kursen går helt via mötesplattformen Zoom.  
Förkunskaper: Spanska A1.1. 
 
 

Alla kurstider är i möjligaste mån anpassade efter Skarvens turlista. 
Alla får gå på Medis kurser oberoende var man bor. 

Anmäl er gärna så fort som möjligt men senast ett par veckor före kursstart. 
Anmälan görs till Medis kontaktperson på Föglö;  

Agneta Raitanen per telefon 0457 382 3389 eller per mail agneta.raitanen@gmail.com. Det går också bra 
att ta kontakt via facebook.  

Vid anmälan skall uppges namn, adress, mail, telefonnummer och personbeteckning.  
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Mattsmårs är en annorlunda museigård där hela 1900-
talet har satt sina avtryck. Här möter självhushållets tide-
varv den moderna 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. 
År 2009 köpte Garantiföreningen för Mattsmårs gårds-
tomten med byggnader och inventarier.  

 

Ordförande: Marie-Anne Jansson 
Vice ordförande: Gun-Britt Malmlund 
Gullbrandsson, sekreterare: Kjell Ek-
ström, kassör: René Sköld. Övriga ordi-
narie ledamöter: Ann-Christin Snäll-
ström och Annicka Toppe (ny) 
Suppleanter: Monica Jansson o. Ulf 
Lindholm (ny) 
 
Medlemsavgiften är 12 euro (150 euro för 
ständigt medlemskap) och betalas till före-
ningens konto FI29 6601 0003 9968 08  
(ÅAB) 

 

Museigården Mattsmårs håller öppet  
5/7– 6/8, 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 Mattsmårs där tiden            
verkar ha stannat!  

 

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

MMuusseeiiggåårrddeenn  
MMaattttssmmåårrss  

 

 

Följ oss på Facebook! 

@mattsmarsmuseigard 

Bråttövägen 11, Hummersö 

 

Loppisen i vedlidret är öppen dygnet 
runt—välkommen och fynda! 
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Servering & brödförsäljning 
Musikunderhållning 

Lotteri med fina priser  
Barnaktiviteter  

Luftgevärsskytte 
Loppis 

  
Byatävlingen Amaliason 
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GAMMALT 
OCH NYTT 
FRÅN FÖGLÖ

2022

FÖRENINGSLIVET I  FÖGLÖ

PRIS 14 €

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING

Krympande skara brandkårister  -  15 barn, 1 vuxen när lekis startade
Högt tempo i hemgårdsbygge  -  Röda Korset hjälper vid kriser hemma och borta

Generationsskifte i byalag  -  40 år med hembygdsföreningen
Hem o skola-förening i malpåse
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                                                        Pitchrun 2022 

Lördagen den 6 Augusti ska vi ut och lufta våra snipor igen. Samling vid 
butikens brygga senast kl.9.30. Då ska man ha berättat för mej att laget är på 
plats, så att jag vet när alla är där. Efter det blir det en kort  genomgång innan 
vi startar upp. Denna gång styr vi fören emot Järsö. Vi far upp mot Hässlö och 
vidare ner förbi Ängholmen. Väl framme så kanske vi har turen att få berättat 
lite om hur livet var förr på detta skärgårdshemman. Vi har egen kaffekorg 
med oss dit ut. Nytt för I år blir att vi även både äter och spelar på plats. Jag 
införskaffar engångsgrillar så får var och en som vill ta med sej nått att 
tillaga. 

Det är samma upplägg som tidigare år med 3st Pitchspelare i varje båt, men 
man får vara flera (icke spelare) med i snipan. 

Anmälan görs till undertecknad SENAST den 31 Juli! Obs:ingen avgift i år! 

Patrik tel.04573421715 
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Skärgårdskultur, sjöfart, båtmodeller och samlingar.

Håller öpper enligt överenskommelse under  juni, juli 
och augusti 2022 för enskilda och mindre grupper.

Anmäl ditt intresse att besöka museet via SMS på:
0457-361 3538 eller via mail: yngve.gust@gmail.com 

        Välkomna hälsar
            Barbro och Yngve

"Nedergårds" Gårdsmuseum
I Brändö-by, Föglö 

  

Föglö Nostalgi 
 

Föglö Nostalgi och Loppis finns 
denna sommar på 
Näversholmavägen, granne med 
trädgårdskafé SOLKLART. 

Föglö Nostalgi har öppet mest hela 
tiden. Välkomna att fynda vackra 
saker från mormors vind och 
retrosaker som passar till stugan 
eller varför inte ett litet minne från 
vackra Föglö. 

Vi öppnar i juni! 

Välkomna 
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Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland. 

Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser, 
aktiviteter och evenemang under hösten. Du hittar information om vad som är på gång på Folkhälsan 
på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna under föreningsinfo. Nedanstående 
aktiviteter hålls i Mariehamn. 

Styrka och balans för dig med synskada. Måndagar 12.9-5.12. Kl. 13-13.45. 12 ggr Kostnadsfritt. 

Vattengympa för seniorer. Måndagar 12.9- 28.11. Kl. 13-14. 12ggr. Kostnad 108€. 

Pilates för seniorer. Måndagar 29.8-21.11. Kl.13-14. 12ggr. Kostnad 102€. 

Sittgymnastik. Tisdagar 6.9-29.11 kl. 10 – 10.45. 13ggr.  Kostnad 91€. 

Månadsträffen. En tisdag i månaden. Kl. 11.30-14.00.Trevlig social samvaro med olika program där vi 
också äter lunch tillsammans på egen bekostnad. Vid behov, subventionerad transport till och från 
träffen. Ingen deltagaravgift. 

Stolyoga för seniorer. Onsdagar 21.9- 14.12 Kl. 10- 10.45. 12ggr. Kostnad 96€ 

Starka kvinnor 70+. Onsdagar 14.9- 7.12. Kl. 10- 10.45. 12ggr. Kostnad  96€. 

Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 14.9- 7.12. Kl. 13-14. 12ggr. Kostnad 102€ 

Samtalsgrupp för seniorer: ”Bron till psykiskt välbefinnande”. Onsdagar 14.9-16.11. 10ggr Kl. 13-ca 
15.00. Kaffekostnad 2€/gång. 

Starka seniorer. Torsdagar 15.9-8.12. 12ggr. Kl. 11.15-12.00. Kostnad 96€. 

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar). Torsdagar 22.9-24.11. Kl. 10.00-
11.30. 10ggr. Kostnad 80€. 

Starka kvinnor 70+. Fredagar 16.9- 9.12. Kl. 10.30-11.15.12ggr. Kostnad 96€. 

Yoga för seniorer. Fredagar 16.9- 2.12. Kl. 9- 10.15 eller 10.30- 11.45. 12ggr. Kostnad 108€. 

Balans –och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo! Fredagar 16.9- 9.12. Kl. 12 – 13. 12ggr. 
Kostnad 102€. 

Kreativ rörelse för seniorer. Fredagar 2.9-25.11. Kl. 14-15. 12 ggr. Kostnad 102€. 

OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 15.8 kl. 10.00. 
Telefon 018- 527043 eller 018 -527063. Du kan även anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på 
Åland”s hemsida: https://www.folkhalsan.fi/aland/   

HERRliga gruppen, se din lokaltidning efter datum för träffar! Håll även utkik efter lunchgruppen 
som är under planering. 

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta 
meningsfulla aktiviteter även utanför Folkhälsan. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig 
med frågor till aktivitetslots Annette Hagman tfn 527063, e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  
För övriga frågor kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn 018- 527043 erika.borenius-
kankkonen@folkhalsan.ax 
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Följande sidor innehåller reklam från företagare

          
          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
    

Sotning utföres!
Hör av dig så kommer jag och sotar.
Ring 040 198 1557

Emil Hansen
Sotare
SVS Åland Ab
svsalandab@gmail.com

             Aktieägare på Föglöbutiken!

Aktieägarförteckningen i Föglöbutiken AB 
behöver uppdateras. Meddela eventuella 
ägarförändringar till:
mariella.tammi@k-market.com. 

Vi vet att det finns aktiebrev som bytt ägare, 
men som inte registrerats i bolagets aktiebok.men som inte registrerats i bolagets aktiebok.
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Varmt välkommen till det lilla hantverksbageriet i väntsalen 
alldeles intill färjfästet i Degerby. Du hittar våra öppettider
på vår facebooksida! Emilia hälsar dig välkommen! 

@foglobageri 

HUR KAN VI HANTERA STRESS PÅHUR KAN VI HANTERA STRESS PÅ
ETT HÄLSOSAMT SÄTT?ETT HÄLSOSAMT SÄTT?  
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• traditionell lanthandel:hos oss hittar du 
det mesta.

• cykeluthyrning: för er som vill utforska 
vackra Föglö på närmare håll

• gästhamn: djup från 1,4-4,0 m, förtöjning 
vid y-bom eller boj

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

• serviceställe för Första apoteket
• uthämtningsplats för Alkos webbutik

För att vara en skärgårdsbutik för 501 bofasta personer, många 
säsongsboendemen och en stor mängd turister, så tycker vi att vi lyckas 

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 17.6-14.8    8-17.7 (Föglöveckan)

Må-Lö kl. 9.00-19.00    Må-Lö  9.00-21.00
Sö         11.00-19.00    Sö      11.00-21.00
Midsommarafton  9.00-15.00 
Midsommardagen 11.00-19.00

VI UTFÖR ENTREPRENADARBETEN!

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
MMaterial, transporter och krossgrus ordnas.

Kontakta Anders på +358 40 022 9406
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Vassklipparen Hymo 
3900 Euro eller  

200 Euro per dygn  

 
Har du också mer vass än 
öppet vatten på båt- eller 
badplatsen? 

Vi hjälper dig att klippa eller 
konsulterar om du hellre vill klippa 
själv. Vi både hyr ut och säljer 
utrustningen du behöver.  
 
Vi har uppgraderat vår utrustning för 
att kunna klippa och hantera mer 
vass på kortare tid. Båten vi använder 
är flatbottnad vilket gör att vi tar oss 
in och kan klippa även där det är 
grunt.  
 
Kontakta oss på 040–4859351  
eller hej@vass.ax så  
hjälper vi dig. 

Vasskrattan Handy  
150 Euro  

”Har haft denna i många år. 
Fantastiskt enkelt att hålla 

vassen i skick.  
Kan verkligen rekommenderas" 

 - Anita E Föglö 
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grönsaker ·  örter 
Buketter ·  Självplock av snittblommor

Gårdsbutik med handgjorda produkter  · Take Away-kaffe

ÖPPETTIDER 20.6-6.8:

Tisdag-Lördag:
kl 9-12: Personal på plats
kl 12-18: Självbetjäning

Söndag-Måndag:

STÄNGT

Hos oss odlar vi småskaligt, giftfritt och med 
ekologiska metoder.

I år kommer ni kunna köpa tomater, gurka, squash, 
bönor, ärter, spenat, sallat, basilika, snittblommor 
och en hel del annat. I gårdsbutiken hittar du bland 
annat våra egna torkade örtteer, keramik och 
färska grönsaker.

Följ oss på Facebook och Instagram för att hålla 
koll på vilka grönsaker som är redo att skördas, när 
det är självplock på blommor och andra nyheter!

Varmt välkomna!

maja & tommy
Sundbloms handelsträdgård

Sjögårdsvägen, Sonboda (8 km från Degerby) 
Sväng in till Koskäret och följ skyltarna.

Telefon: 04573424892 Obs! Vi 
har en n

y infart
 

och ny a
dress!

sundbloms  

handelsträdgård
☼
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En grön oas mitt på Föglö  
där vi serverar drycker och hembakat  

i ekologisk trädgård.

Öppet måndag - fredag kl 13-17, lördagar kl 11-15 från 4 -30 juli

Lördagarna 9:e och 16:e juli serverar vi Melodikryssbrunch  
till tonerna av Melodikrysset i radion (kl 11-12)  

Förhandsbokning av Melodikryssbrunchen senast två dagar innan  
på tel + 358 457 34 34 033  Begränsat antal platser!.

VARMT VÄLKOMMEN!

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

tel. +358 4573434 033 / 018 - 51203

Följ oss på Facebook: Trädgårdskafé SOLKLART

TRÄDGÅRDSKAFÉ SOLKLART
öppnar sin famn för dig under sommaren 2022
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23.6 19.00  Motionsfotboll i Granboda
23.6 18.00  Lövning på Högholm
23.6 19.00 Lövning på Brandkårshuset
23.6 19.00 Lövning på Vargskärsgården
24.6 08.00 Bryggyoga på Carlsro
24.6 13.00 Stångresning  Brandkårshuset
24.6 14.00 Stångresning på Lillängö
24.6 16.00 Stångresning på Högholm
25.6  Partyband på Seagram 
27.6  Sommaröppettider på bilioteket
27.6 19.00 Friidrottsträning
28.6 08.00 Bryggyoga på Carlsro
30.6 08.00 Bryggyoga på Carlsro
30.6 19.00 Motionsfotboll
1.7 19.00 Spelmansturné i Degerby
1.7 19.00 Sommarteater på Brankis 
2.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
2.7 11.30 Föglödagen
2.7 19.00  Sommarteater på Brankis
3.7 13.00 Sommarteater på Brankis
4.7 19.00 Friidrottsträning
5.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
5.7 19.00 Sommarteater på Brankis
5.7 19.00 Torgkväll, barnens torgkväll
6.7 19.00 Sommarteater på Brankis
7.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
7.7 19.00 Motionsfotboll
7.7 19.00 Sommarteater på Brankis
9.7  12.00 Stånkadagen, Brandkårshuset 
9.7 11.00 Melodikrysset-brunch, Solklart
10.7 12.00 Amalias strandparty  
11.7 12.00 Sniptur  Degerby - kyrkan 
11.7 14.00 Guidning i Degerby
11.7 19.00 Friidrottsträning
11. 7 Invigning av Ålands Dansbands-
          festival (ÅDF) Högtryck spelar. 
11.7 Danskurs på Brandkårshuset
12.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
12.7  ”Det är jobbigt att må bra” Annicka 
Toppe på Brandkårshuset 
12.7 14.00 Guidning i Degerby
12.7 ÅDF - Matz Bladhs
13.7 ”Det är jobbigt att må bra” Annicka 
Toppe på Brandkårshuset 
13.7 Sniptur  Degerby - kyrkan
13.7 14.00 Naturvandring i Hastersboda
13.7 ÅDF - Fernandoz
14.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
14.7 Guidning i Degerby
14.7 Danskurs på Brandkårshuset
14.7 19.00 Motionsfotboll
14.7 ÅDF - Larz Kristerz
15.7 Sniptur Degerby - kyrkan

15.7 14.00  Guidning i Degerby 
15.7 ÅDF - Black Jack
16.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
16.7 10.00 Kyrkvandring med Anki  
16.7 11.00 Melodikrysset-brunch, Sol-
klart
16.7 ÅDF – Streaplers
18.7 19.00 Friidrottsträning
18.7 19.00 Skärgårdsturnén på Carlsro
19.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
19.7 19.00 Torgkväll, folkdräkter & folk-
musik
19.7 Skärgårdsteatern ”Den lyckliga ön”
21.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
21.7 19.00 Motionsfotboll
21.7 19.00 Torgunderhållning Bebbe 
Lindstöm ”Magiska Ögonblick”
23.7 10.00 Guidad båttur
23.7 Dans på Seagram till Replay
26.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
26.7 19.00 Torgkväll, allsång med Tommy
28.7 08.00 Bryggyoga på Carlsro
28.7 19.00 Motionsfotboll
30.7 19.00 Bryggyoga på Carlsro
30.7 13.00 Sommarfest, Vargskärsgården
30.7 Trubadur på Seagram
2.8 08.00 Bryggyoga på Carlsro
2.8 19.00 Torgkväll
4.8 08.00 Bryggyoga på Carlsro
4.8 19.00  Motionsfotboll
4.8 19.00 Trubadurkväll med Tommy
6.8 09.30 Pitchrun
6.8 Seagram Jazz & Blues 
7.8 Jazzbrunch på Seagram
9.8 08.00 Bryggyoga på Carlsro
9.8 19.00 Torgkväll
11.8 08.00 Bryggyoga på Carlsro
11.8 19.00 Motionsfotboll
13.8 08.00 Bryggyoga på Carlsro
13.8 10.00 Kanotutfärd
13.8 Carlsro 110år
21.8 Turistinformationen stänger 
24.8 Må bra dagar på Carlsro
25.8 Må bra dagar på Carlsro

Med reservation för ändringar! Följ oss
på sociala medier för aktuell info. 

Föglö Turistinformation

@visitfoglo


