
UTFLYKTSMÅL
1. Eckerö Post & Tullhus 
I vackra Eckerö Post & Tullhus hittar du vårens 
sticklingar från husets pelargoner och andra 
gamla krukväxter. Plantera dem gärna i den 
unika Eckerökrukan, tillverkad av Lugnets 
Keramik  exklusivt för husets museibutik. Här 
finns även annat åländskt hantverk, souveni-
rer, böcker, vykort m. m. Passa på att besöka 
utställningen med åländsk textilhantverk & 
design och husets blomsterrum. Fri entré! 
OBS! Endast kortbetalning i butiken.
Sandmovägen 111, 22270 Eckerö  
postochtullhuset.ax

2. Kafé Kalesch
I den norra flygen vid Eckerö Post & Tullhus 
hittar du mysiga Kafé Kalesch.  Här serveras 
varma och kalla drycker, härliga smörgåsar 
och kaffebröd från Johannas Hembakta samt 
lyxiga praliner från Mercedes Chocolaterie. 
Kaféet har även en liten gårdsbutik med lokala 
läckerheter som du kan handla med dig hem. 

 Kafé med smörgåsar och kaffebröd
Sandmovägen 111, 22270 Eckerö

3. Bergbo Bistro 
Hos Bergbo Bistro serveras en fräsch sommar-
meny baserad på lokala råvaror såsom fisk, 
lamm och grönsaker. I kaféet finns hembakta 
bullar, konditoriprodukter, Ålandspannkaka 
och smörgåsar. Här hittar även vegetarianer 
och veganer god och hemlagad mat! Hela 
gården med café, sovstugor och bistro är mil-
jöcertifierad enligt Green Key.

 Nyöppnad Bistro med stor uteservering  
Ravandersgränd 4, 22270 Eckerö 
www.bergbostugor.com

4. Mickels Gård  
På Mickels ekologiska 1700-talsgård i Gottby, 
bor Ålandsbondens djur. Här träffar du kor och 
kalvar,får och lamm, grisar och höns. Barnen 
har många aktiviteter att prova på och här 
serveras både mat och fika. Flera lokala för-
säljare finns på plats. Här hittar du fårskinn, 
kohudar och kött samt charkprodukter av 
gårdens egna köttdjur. Missa inte rundturen i 
gårdens museum i Vita huset – en spännande 
barnanpassad historieresa om hur man levde 
på gården förr. (Inträde till museet)

 Fika och lättare matservering

 Kor, kalvar, får, lamm, höns, grisar och bin

 Många roliga aktiviteter

 Delvis anpassat (ej boden och museet)
Mickelsgatan 26, 22130 Gottby, Jomala

5. Solkulla Gård 
En vacker oas med mysigt växthuskafé, gårds-
bageri och djur. Stanna på en bit att äta eller 
en fika, handla bröd direkt från bageriet, passa 
på att köpa med vårens första blommor och 
besök den mysiga presenthörnan i växthuset. 
Även andra försäljare finns på gården. Här 
finns även höns, ankor och bin att titta på.
NYHET! Sommarblommor till försäljning och 
många nya bakverk i vårt bageri!

 Möt gårdens alla djur; ankor, höns, kaniner 
och bin 

 Lättare maträtter och bakverk
Emkarbyvägen 487, 22220 Emkarby

11. Café Viktor 
Mysigt kafé och butik i ett av Mariehamns 
äldsta trähus. Här serveras hembakta godsa-
ker, smörgåsar, lättare maträtter och mycket 
mer. Under Åland Grönskar erbjudes en primör-
meny med bland annat sparrispaj, kajpsoppa, 
vårörtskryddad färskostsmörgås, rabarberpaj 
och vårsorbet. I butiken säljs lokalproducerat 
hantverk, lokala livsmedel med mera. Njut av 
mat, dryck, lokalproducerade livsmedel och 
hantverk i en kreativ och stämningsfull miljö.
NYHET: Nyfriterade munkar med rabarber-
kompott från den lilla ”Tjårren” på utsidan.

 Kafé och matservering
Torggatan 15, 22100 Mariehamn
www.cafeviktor.ax

12. Open Water Brewery
Mikrobryggeri med gårdsförsäljning av lokalt, 
färskt framtagen färsköl samt cider på 100% 
åländsk äppelmust. Här kan du provsmaka öl 
och hitta din egen favorit att köpa med hem. 
Under Åland Grönskar finns flera försäljare på 
plats, och självklart även Våffelrakan, som all-
deles som vanligt serverar sina delikata rakor 
från sin foodtruck på gården.

 Våffelrakan samt bryggeriets öl

 Anpassat för rörelsehindrade
Knutsbodavägen 15, 22160 Lemland
www.openwaterbrewery.com

     

13. Humlan Café &  
Mormors Gröna Hus  
Ombonad gårdsmiljö med växthuskaféet 
Humlan och restaurang Mormors Gröna Hus. 
Här är det långt till stress och vardag, men 
nära livets goda. I kaféet serveras gårdens 
hembakade bullar, kakor, Ålandspannkaka, 
lättare mat och pajer. Här hittar du även 
laktos- och glutenfria alternativ. Fler försäljare 
av lokalt hantverk finns på plats och enklare 
aktiviteter för barnen ordnas. På fredag och 
lördagskvällen serveras en vårmeny i restau-
rang Mormors Gröna Hus. OBS! Endast bords-
bokning! Boka per e-post: boka@mormors.ax 
eller tel. 0457-3450323.
NYHET: Återbruksboden är öppen hela 
helgen.

 Återbruk

 Får, lamm, kaniner 

 Kafé och lättare matservering, vårmeny 
på restaurang Mormors Gröna Hus

Sjögrensgatan, 22610 Lemland
www.humlan.ax; www.mormors.ax

14. Västerro 
Fiskaren Anders Westerberg bjuder in till sin gård 
Västerro, ett litet paradis vid havet med fiskför-
ädling och -rökeri i liten skala. Dagens fisktallrik 
skapas beroende på fångst och serveras i växt-
huset. Kaffe med hembakt i kaffestugan vid 
stranden med härlig utsikt över Flakaviken. Titta 
in i fiskrökeriet, ta en runda via vinrankorna, 
besök de trevliga gårdsförsäljarna och ta del av 
Anders finurliga aktiviteter. När du kommer till 
Västerro vet du aldrig vad som väntar!

 Vårens fisktallrik, fika i kaffestugan

 Flera olika enkla barnaktiviteter 

 Delvis anpassat  
Herrövägen 217, 22610 Lemland
www.vasterro.ax

15. Amalias Limonadfabrik  
& Mercedes Chocolaterie
Ålands enda genuina limonadfabrik som till-
verkar limonad, long drinks och andra drycker 
på ett traditionellt hantverksmässigt sätt av 
högklassiga naturliga råvaror. Under samma 
tak finns Mercedes Chocolaterie, där den 
finaste chokladen möter lokal grädde,smör och 
härliga smaker i härliga, handgjorda praliner. 
Här finns också en fin gårdsbutik där du kan 
köpa alla produkter. Du kan också stanna och 
ta en mysig fika i gårdsbutiken.

    

6. Pub Stallhagen 
Gemytlig gastropub i anslutning till Bryggeri 
Stallhagen. Här förvandlas lokalproduce-
rade råvaror till ren mat med mycket kärlek. 
I gårdsbutiken kan du köpa flera ölsorter 
samt ett brett utbud av lokala mat- och hant-
verksprodukter. Pub Stallhagen ingår i årets 
Sparrisrunda, med egen sparrisrätt och god 
dryck som passar till. 
För att hylla potatisen, en av vårens primörer  
så lovar kocken att servera nypotatis på sitt 
egna lilla vis. 
NYHET! Plåpp Åpp med Hungry for Saltvik. 

 Restaurang med fokus på lokalproducerat
Getavägen 196, 22410 Godby
www.stallhagen.com

7. Johannas Hembakta 
Ett litet, äkta stenugnsbageri och kafé där 
bröd, bullar, semlor, ciabatta, focaccia och 
mycket annat bakas på surdeg, med lokala 
råvaror och med mycket kärlek och känsla. Här 
kan du fika på plats eller köpa med dig allt som 
bakas för dagen, allt från limpor och bullar till 
Ålands kanske godaste hemvete.
NYHET! Deltar i Sparrisrundan. 

 Kafé, lättare matservering, söndags-
brunch 

 Anpassat för rörelsehindrade 
Stornäsvägen 40, 22410 Godby 
www.johannashembakta.ax

8. Gretas Butik & café 
I Gretas Butik hittar du handplockade vackra 
saker, presenter, inredning, cd-skivor med 
Greta, accessoarer och mycket mer. Ta en 
fika med nygräddad våffla i det nyöppnade 
kaféet, handla bakverk, perenner, hemvävda 
trasmattor och hantverk. Njut i trädgården 
bland blomsterprakt och grönska med utsikt 
över Korsnäsfjärden - värdparet ackompanje-
rar med dragspelsmusik. Lättare aktiviteter för 
barnen finns också att prova på. 

 Återbruk  

 Nygräddade våfflor 

 Tipsrunda 

 Servering  ute, rörelsehindrade  kan köra 
bilen ända fram till ingången 

Stömsängsvägen 110, 22410 Godby

9. Mattas Gårdsmejeri 
Ett familjeföretag och gårdsmejeri där det 
tillverkas ostar, yoghurt och glass av den ekolo-
giska mjölken från gårdens lilla kobesättning. 
Hos Mattas finns hela kedjan, från djur och 
råvara till färdig produkt, inramat i en unik 
gårdsmiljö. Hälsa på mjölkkorna, ungdjuren 
och kalvarna som fötts under våren och på alla 
får, kaniner och höns som också har flyttat in. I 
kaféet serveras bland annat gårdens egen gril-
lostburgare och glass. 
NYHET: Hälsa på Mattas nya invånare - kani-
ner, höns och får. 

 Återbruk

 Kor, hästar, får, höns, kaniner 

 Kafé och lättare matservering 
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund 
www.mattas.ax

10. Brobacka gästhem  
Inhyst i ett gammalt, charmigt trähus från 
1925, omgivet av syrener och stora silverpopp-
lar, finns Brobacka gästhem med tillhörande 
kafé och en liten butik, med sommarblommor, 
hantverk och presentartiklar. I kaféet serve-
ras lunch och hembakt kaffebröd. Här hittar 
ni även Brobackas populära Ålandspannkaka 
som även finns i glutenfri variant.

 Kafé och lättare matservering 
Ängsgatan 177, 2150 Jomala
www.brobacka.ax

 Kafé med bl.a. limonad från fabriken och 
bullar från Johannas hembakta

 Anpassat för rörelsehindrade
Lemlandsvägen 1865, 22610 Lemland
www.limonad.ax

16. Utgård 
Hos Utgård, där gammalt möter nytt, 
finns något att se, äta och uppleva för 
alla åldrar. I verkstaden tillverkar Tage 
metallarbeten för trädgården, till exem-
pel växtstöd och marschallhållare. I den 
gamla ladugården finns gårdsbod och åter-
bruksbod samt flera andra försäljare. Här 
hittar du havtorns- och bärprodukter, tex-
tilhantverk, krukväxter, jordgubbsplantor, 
styltor och annat unikt, lokalproducerat. I Café 
Snickarboden serveras kaffe, gårdens saft, 
något sött och salt samt Ålandspannkaka. 
På gården finns flera aktiviteter för barn t.ex. 
bollkastning, sandlåda, styltor m.m. I verksta-
den och ute på gården kan små och stora se 
gårdens maskiner och traktorer.

 Återbruksförsäljning med böcker och 
föremål för hushåll och inredning

 Kafé med Ålandspannkaka och andra 
bakverk, sött och salt

 Sandlåda, bollkastning, styltor mm

 Handikapparkering finns. Alla utrymmen 
kan nås av rörelsehindrade, men det finns 
ingen handikappanpassad toalett 

Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
www.agnetaw.wordpress.com

17. Hamnmagasinet 
Mysig plats vid havet där du kan äta, 
fika och handla hem lokalt. Här serveras 
Braxenburgare, ”vårskål” med nypotatis, 
sparris, smör och gubbröra på rökt fisk eller 
fika, rabarberpaj och glass m.m. Öl- och 
vinättigheter samt ett brett utbud av lokala 
drycker även utan alkohol. Hamnmagasinet 
är med i Sparrisrundan och erbjuder en unik 
sparrisrätt.  Här samlas även försäljare av 
blommor och grönt, hantverk, livsmedelspro-
dukter och bakverk som du kan köpa med hem.  
Ta egen båt och ankra i gästhamnen, kör bil 
eller hoppa på bussen mot Hummelvik och stig 
av vid Båthusviken. 
Nyhet för i år Hamnmagasinets inglasade 
veranda vid havet och ett nytt hopptorn

 Braxenburgare, vårskål, fika och lokala 
drycker 

Båthusviken, 22550 Vårdö

21. Jurmo Highland  
cattle 
Den lilla ön i Ålands nordöstra skärgård väntar 
på dig. Numera betar inte bara charmiga, lång-
håriga Highland Cattle-kor och mångfärgade 
Ålandsfår här, utan också lappkor och deras 
kalvar, getter och killingar, hästar och hönor.  
På Jurmo har flera igenväxta hagar röjts upp 
sedan 2019, och just nu inventeras vilka växter 
som kommer tillbaka. Vid hamnen säljs pro-
dukter från öns hantverkare och djur och från 
havets förråd. Ta en rundtur med traktor och 
ät en bit mat eller ta en fika vid Kafé Kvarnen, 
vandra längs naturstigen och se den enastå-
ende vyn uppe i utsiktstornet. Läs mer om hur 
du tar dig till Jurmo på alandgronskar.ax. 
NYHET: Guidad växt- och insektvandring på 
svenska och finska. 

 Kor, får, getter, killingar, hästar, höns

 Matservering och fika vid Kafé Kvarnen
22920 Jurmo, Brändö 
www.jurmo.ax

PLÅPP ÅPP

22. Öfvergårds
Promenera i ett hav av blommande äppel-
träd, provsmaka och hitta din favorit bland 
Öfvergårds sortrena äppelmuster och 
handla med dig gårdens produkter, till 
exempel picklade äppelskott och honung.  
I år är det premiär för Ax-Plåck i 
Äppelträdgården – åländska tapas som 
avnjuts vid ett picknickbord på plats ute bland 
de blommande träden. OBS! Antalet bord är 
begränsat men medan man väntar på sin tur 
finns det flera aktiviteter på gården, till exem-
pel tipsrunda för barn och vuxna..
NYHET: Ax-plåck, åländska tapas, i äppelod-
lingen.
PLÅPPAR ÅPP Söndag kl. 12-17

 Picknick med delikata AX-plåck 

 Tipsrunda för barn och vuxna 

 Handikapparkering finns, men ingen 
anpassad toalett  

Vesterbacken 76, 22330Tjudö 
www.ofvergards.ax

18. Sandösunds Taverna
På Sandösunds Taverna serverar Olof och 
hans kockar härlig mat på lokalproducerade 
råvaror med gott vin till. Bland annat bör 
du smaka på lax- och gäddfärsbiffarna och 
även den berömda fisksoppan. Vill du bara 
ta det lugnt med en fika går det också bra. 
Lundells växthus finns på plats med försälj-
ning av bl.a. nypotatis. Du kan även ta del 
av Olofs egna experiment med nypotatis 
odlade i blåstång på eremitön Gyllenklobb. 
Dessutom finns det massor med roliga aktivi-
teter runt omkring på området.

 Hamburgare med olika sorters fiskfärsbif-
far, ala carte, vin- och ölrättigheter 

 Många roliga aktiviteter för både stora 
och små

Trollvägen 40, 22550 Vårdö

www.sandosund.com

19. Kallas SkärGård 
Kallas SkärGård Gårdsrestaurang serverar 
god mat och dryck i en gammal skärgårds-
miljö. Njut i den stora gamla ladugården eller 
sitt i den vackra trädgården. Allt det genuina 
är sparat med omsorg. Försäljning av ört-, 
tomatplantor samt vårens primörer av Sven 
och Lotta Sjölund. Lotta ger tips om ekologisk 
odling. Rökt kött- och kycklingprodukter samt 
rosplantor säljs också ute i trädgården. Följ vår 
Facebook sida för meny och bordsreservation. 

 Lunch eller kaffe med tillbehör i vacker skär-
gårdsmiljö och trädgård. Bordsreservation 
till middag. A-rättigheter.

 Höns och karpar 
Sandövägen 81, 22550 Vårdö 
www.kallas.ax

20. Lappo Lamm & Jaris 
Trädgård
Upplev våren på Lappo! Här träffar du odlaren 
som driver Jaris Trädgård och lär dig mer hur 
man odlar potatis i höbalar. Ta en traktortur 
och hör mer om Lappos historia, hälsa på får 
och deras gulliga lamm på en alldeles egen 
liten ö eller gå den vackra naturstigen och 
upptäck området. Båtavgång från hamnen 
varannan timme, start kl. 12. Till försäljning 
finns bl.a. tröjor och mössor från Fiskarens Fru. 
Bulleboden serverar fika och och det finns mat-
servering för den hungriga. 

 Får, lamm 

 Fika vid Bulleboden, matservering
Lappo, Brändö

23. Ålands Biodlar- 
förening 
I Bihuset hos Ålands Biodlarförening kan du 
hjälpa till att förbättra förutsättningarna för 
en stark biodling och en biologisk mångfald 
genom att köpa frön, sticklingar och plantor 
som bina tycker om eller kanske ett eget biho-
tell. Du får även lära dig hur Bihusets sedumtak 
funkar, och kan bidra genom att hyra dig en 
egen ruta av det levande taket. Föreningens 
kunniga medlemmar kan berätta allt om biod-
ling och solitärbin och säljer också sin egen 
honung från kuporna invid Bihuset. 
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 11-16

 Bin   

 Anpassat 
Getavägen 196, 22410 Godby 
www.biodlarna.ax

24. Hungry for Saltvik 
Bekanta dig med Hungry for Saltvik – ett pro-
jekt som jobbar för att sätta näringsämnena i 
bättre omlopp och visa hur cirkulära modeller 
fungerar i praktiken.  Under Åland Grönskar 
träffar du projektets försökskanin Fredrik 
Rosenqvist som delar med sig av tips och idéer 
efter sitt år av hårdträning i matmedborgar-
skap. Hur kan du träna dig fram till att bli en 
aktiv matmedborgare?
PLÅPPAR ÅPP Hos Stallhagen lör kl. 12-17
c/o Stallhagen, Getavägen 196, 22410 Godby
www.hungryforaland.fi

25. Ekoguidning Stornäset 
Ålands Guider rf
Följ med på ekoguidning i Ålands mäktigaste 
bokskog, se flera hundra år gamla tallar och 
mängder av skyddsvärda biotoper och växtar-
ter, såsom bäckveronika, gul svärdslilja och 
fläckigt nyckelblomster. Guiden Peo Svarvar 
är biolog med ekologi och miljövård som 
huvudämnen, och dessutom auktoriserad 
Ålandsguide. Ta gärna med en liten matsäck! 
OBS! Endast förhandsanmälan på e-post: per-
ole.svarvar@aland.net eller tel: 0407433188.
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 13-16 och söndag 
kl. 13-15.

 Mindre hackspett, fridlysta rovfågelar-
terna sparvhök och ormvråk, spillkråka, 
orre, den starkt hotade mnemosynefjä-
rillen

 Den som så önskar kan ta med en liten 
matsäck 

 Vandringen på Stornäset lämpar sig inte 
för allt för små barn, eftersom vi kommer 
att vandra minst 5 km  

Strandstigen, Stornäset, 22520 Kastelholm
www.alandsguider.ax

26. Åland Distillery 
Brunch och rundvandring hos Åland Distillery. 
Här serveras en härlig buffé fylld med åländ-
ska läckerheter, både varma och kalla. Guidade 
rundturer i destilleriet startar kl. 12 och 14. 
Boka gärna brunchbuffén på förhand via 
e-post till restaurang@alanddistillery.com.
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 10-15 

 Brunch 
Slottsvägen 133, 22520 Kastelholm, Sund

27. Jan Karlsgården 
På Jan Karlsgården håller museet öppet för 
stora och små. Ta en tur med traktor och vagn 
– Kulturbyrån berättar om Kungsgårdens histo-
ria. På gården finns timmermän på plats och 
visar hur man bygger bandfast gärdesgård och 
sakkunnig personal ger råd om byggnadsvård.
Föreningen Byggnadsvårdssällskapet på Åland 
finns på plats och berättar om föreningens 
nystart. Du kan köpa med dig äppellådor i 
trä, som kan användas till både återbruk och 
inredning.
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 11-16 

 Återbruk och byggnadsvård

 Får på bete i närheten

 Museum, traktortur
Slottsvägen 149, 22520 Kastelholm 

Här berättar föreningen om projektet 
och ådorna som häckar på Stora Båtskär.  
Ta egen båt eller åk transportbåt mot avgift. 
Båten avgår från Nåtö biologiska station 
varje halvtimme från kl. 11.45 till 16.15.  
Mer info och tider på alandgronskar.ax.
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 12-17  

 Ådor med bo

 Kaffe, enklare fika 
Stora Båtskär, 22610 Lemland 
www.aprf.ax

33. Önningebymuseet 
Njut av sekelskiftet i genuin lantbruksmiljö. 
Önningebymuseet är ett konst- och kulturhis-
toriskt museum i den gamla stenladugården 
på gården Jonesas. Här finns en förnämlig 
samling verk, med fokus på Önningebykolonin 
- Ålands egen motsvarighet till Skagenkolonin 
i Danmark, där bl.a. Victor Westerholm, Elin 
Danielson, Hanna Rönnberg, J.A.G. Acke och 
Edvard Westman ingick. 
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 11-15

 Återbruk

 Kafé
Jonesasgatan 3, 22140 Önningeby, Jomala 
www.facebook.com/onningebymuseet

34. Lomner Gård 
Lomners är en hemundervisarfamilj som vill 
leva nära djuren, naturen och deras naturliga 
rytm. Här gosar man med getter och killingar. 
Servering av kolbullar vid elden, kaffe och te 
med tillbehör. Vikingalekar, pilkastning och 
många andra roliga aktiviteter utlovas om 
vädret och läget tillåter. Till salu finns bland 
annat getost och -skinn från Wätteros Gård.
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 12-17

 Getter med kilingar

 Kolbullar och ev. getprodukter. Vi serverar 
kaffe och te med tillbehör vid grillen t.ex. 
wätterospannkakan

 Vikingalekar från ca. 7 års ålder, klappa 
killingar för alla, mm.

Kommunrundan 16,  22610 Lemland 

35. Ålands naturskola
Upplev, upptäck, undersök tillsammans med 
Ålands naturskola. Åsa och Stefan lär dig mer 
om biologisk mångfald, och utmanar familjen 
i en tipsrunda. Titta på småkryp i lupp, träffa 
Hanna humla och bekanta er med natursko-
lans verksamhet på Åland.
PLÅPPAR ÅPP Vid Lomner gård  
Lördag kl. 12-17 

 Insekter och pollinerare

 Barnaktiviteter och tipsrunda

36. Doneriet
Hos Doneriet möter du Annika och Uffe 
Donner i deras hantverksstudio kombinerad 
med gårdsbutik. Här rustas gamla möbler 
upp med nya, fräscha färger och man håller 
även kurser så att fler kan lära sig om kreativt 
återbruk. I butiken hittar du färger och olika 
återbruksprojekt, allt från pinnstolar till pryd-
nadsfåglar. PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 11-16 

 Återbruk
Brovägen 5, 22610 Lemland

37. Skeppargården Pellas
Upplev stämningen i en levande museigård 
och njut av den åländska försommaren på 
Pellasbacken. Gör en nostalgisk resa i museet, 
tillbaka till Ålands guldålder – bondeseg-
lationens tid. Pellas hemvete bakas under 
morgonen i bagarstugan på gården och 
säljs ugnsvarmt. I kaffestugan finns våfflor, 
Ålandspannkaka med sviskonsylt och snömos 
och Pellas kardemummabullar. 
PLÅPPAR ÅPP Lördag och söndag kl. 12-14.30 

 Kafé med våfflor, Ålandspannkaka och 
kardemummabullar 

 Begränsad tillgänglighet i huset 
Skepparvägen 30, 22610 Lemland
skeppargardenpellas.ax

28. Nygårds Skogsgrisar
Hos Nygårds Skogsgrisar föder Ronja och 
Andreas upp glada grisar som går ute året om 
och bökar bland buskar, träd och rötter. Ta en 
guidad tur runt gården med häst och vagn, 
bekanta dig med galten och kultingarna och 
lär dig varifrån bacon och julskinka kommer 
ifrån. Gårdens nystyckade griskött finns till 
försäljning. Hinderbana och tipsrunda för hela 
familjen. Godistanten finns på plats och säljer 
hemlagat godis. Servering av fika samt går-
dens kött med potatissallad.
NYHET: Grissläpp kl. 11.30, gissa vem som 
går först över linjen
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 11-16. 
Rundtur med häst och vagn startar från 
 kl. 15 (pris 5€/pers)

 Grisar, hästar, höns, kattor 

 Mat och kaffe servering

 Hinderbana bland äppelblom, tipsrunda, 
spela bakteriestopp

Norrbyn 45, 22530 Sund

29. Picknick Plock Åpp -  
Övningsrestaurang Hjorten 
När solen börjar värma känns det lite extra lyx-
igt att få äta ute i det fria. Bjud vänner eller 
familj på en härlig picknick med godsaker från 
Övningsrestaurang Hjorten. I picknickväs-
kan har skolans studerande packat ner söta 
och salta favoriter. Skräpet från korgen kan 
du lämna tillbaka mellan kl. 14 - 16 på lörda-
gen så sköter restaurangen källsorteringen.  
OBS! endast förbokning. Mer om innehåll och 
hur du bokar på alandgronskar.ax
PLÅPPAR ÅPP Lördag kl. 11-14. 

 Picknick för två eller fyra personer
Strandgatan 1, 22100 Mariehamn
www.hjorten.ax

30. Marthastugan 
/ Övernässtugan  
Mariehamns Marthaförening bjuder in till en 
mysig fikastund i stadens äldsta bevarade 
byggnad. Marthastugan står kvar på sin plats 
sedan Mariehamn grundades 1861, invid 
Övernäs by som då befolkades av 33 perso-
ner. Här visas också hur du kan rusta upp din 
midsommarkrona och om du har tur hinner du 
även köpa med dig en minikrona hem.
PLÅPPAR ÅPP Söndag kl. 12-16

 Fika i trädgården
Skillnadsgatan 2, 22100 Mariehamn

31. Ålands Natur & Miljö 
Ålands natur & miljö plåppar åpp på Nåtö och 
berättar om projektet Städa Åland. Ta med 
familj och vänner och gå den vackra Nåtö 
naturstigen som startar precis bredvid! Här 
växer vårblommorna för fullt. Städa Åland bju-
der på fika och delar ut påsar och handskar så 
att inget skräp lämnas kvar i naturen. Det blir 
även frågequiz om skräp för barnen.
Vildörtsvandring OBS! Söndag kl.10. Soile lär 
ut om naturens matnyttiga växter och hur de 
bäst används. Samling vid båken i Sjökvarteret, 
Mariehamn kl.10 för samåkning ut i naturen. 
Vandringen tar ca två timmar. Begränsat antal 
platser. Föranmälan senast torsdagen 27 maj 
till info@natur.ax
PLÅPPAR ÅPP Vid midsommarstången på 
Nåtö, lördag kl. 12-15 

 Djur i naturen. På området kan det även 
finnas betesdjur och hundar bör hållas 
kopplade 

 Städa Åland bjuder på fika! 

 Kort vandringsstig samt frågequiz om 
skräp 

Nåtö 
www.stadaaland.ax

32. Ådvandring på Stora  
Båtskär med Ådans Vänner 
Premiär för den 1,4 km långa Ådvandringsleden 
med Ådans vänner på Stora Båtskär. Ådans 
vänner drivs av föreningen Archipelago Pares 
för att gynna sjöfågelstammarna på Åland. 
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Varuboden

St1 Bensinmackar

ÅEA Laddstation

Utflyktsmål

Plåpp åpp

  Barnaktiviteter     Gårdar med djur     Återbruk     Matservering       Anpassat för rörelsehindrade   

www.alandgronskar.ax  ▶  Hitta till gårdarna och läs mer om evenemanget. 

ÖPPETTIDER FÖR EVENEMANGET: 
Utflyktsmål:  Lördag 11 - 20 
 Söndag 11 - 17

Plåpp Åpp: Varierande
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PROGRAMBLADPROGRAMBLAD

Ingen grönska utan gödningIngen grönska utan gödning
Tack till Varuboden, Ålandsbanken, Optinova, Rundbergs bil & Service, ÅEA, Steel FM, Feja, Duni Group

www.alandgronskar.ax      #ålandgrönskar2021

ARRANGÖR SKÖRDEFESTENS VÄNNER R.F.

vårfest på landet
29-30 maj
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Njut av 
vårens  
lyxigaste 
primörER

Sparrisrundan 2021
• Café Viktor
• Humlan Café
• Jurmo Highland cattle
• Kallas skärgård

• Pub Stallhagen
• Hamnmagasinet
• Johannas HembaktaÖPPETTIDER: 

Lördag 11 – 20 och söndag 11 – 17.

Nyskördad, åländsk sparris är något 
av det godaste man kan tänka sig på 
våren. Men säsongen är kort – passa 
på och njut av primörernas primör till 
fullo under Sparrisrundan!

Så går det till
• Ett antal restauranger som deltar i Åland Grönskar 

erbjuder en smakportion av sparris tillagad på eget 
vis, för endast 5 euro.

• I programbladet och på hemsidan för Åland 
Grönskar finns Sparrisrundan utmärkt så att du som 
besökare lätt hittar till de platser där sparrisvariatio-
nerna serveras.

• Du betalar på plats på varje ställe och kan också få 
hjälp med att välja dryck som passar till respektive 
sparrisrätt.

ÅLANDSBANKEN ❤ ÅLAND GRÖNSKAR
Skördefestens Vänner r.f. är glada för det långvariga sam-
arbetet med Ålandsbanken, som även i år sponsrar  Åland 
Grönskar och Skördefestens  Plåpp Åpp-aktiviteter. Genom sitt 
engagemang visar Ålandsbanken att de, liksom Skördefestens 
Vänner r.f., värnar om det som är närproducerat, äkta och 
lokalt. I oroliga tider är det extra viktigt att vi har en egen 
matproduktion och det här året har många ännu tydligare 
insett hur viktig landsbygden är för vår matproduktion, 
för att skapa nya arbetsplatser och för att locka besökare. 
Skördefestens verksamhetsledare Anita Lundin är mycket 
tacksam för Ålandsbankens engagemang i Skördefesten.

För oss på Ålandsbanken är det viktigt att stödja projekt som 
höjer Ålands attraktionskraft vilket i förlängningen ger fler 
besökare och arbetsplatser på Åland, berättar Mikael Mörn, 
direktör för Ålandsbanken affärsområde Åland.– Plåpp Åpp 
är ett första steg för nya aktörer att bli en del av Skördefesten 
eller Åland Grönskar. Föreningar och mindre aktörer kan bjuda 
in och visa upp sin kärnverksamhet och på sikt bygger vi en 
ännu bättre Skördefest för Åland och för alla våra besökare, 
säger Anita.

Lördag 11 - 20  och  Söndag 11 - 17

Två program i en appTvå program i en app
Nu har Skördefestens app fått våriga kläder och fyllts med program och karta för Åland Grönskar. Här hittar du 
all info om vårens härligaste evenemang. Och du! Om du köper appen nu så får du senare även programmet för 
höstens Skördefest. Du får alltså bägge för bara 10 euro!

Stöd våra härliga evenemang – skaffa appen på Google Play eller AppStore.

OBS!
• Appen heter fortfarande Skördefesten på Åland.
• För att du ska få programmet till Skördefesten, senare i höst,  krävs en uppdatering.  

Detta meddelas via appens pushnotiser.

Återbruk 
- årets mest gröna nyhet!

Titta efter återbruk symbolen och besök de 
Utflyktsmål och Plåpp Åpp-deltagare som ställer 
fram sina återbruksting, konstverk och smycken.

Möjligheterna är oändliga med återbruk så låt fantasin flöda 
eller köp ett färdigt konstverk av återbrukade ting – hitta ditt 
unika återbruk på Åland Grönskar!

Pris :  Endast  10 €

Stort tack 

FÖR ETT SÄKERT ÅLAND GRÖNSKAR 
Föreningen Skördefestens Vänner r.f. vill skicka varma tack  

till Optinova som säkrar Åland Grönskar i år genom att sponsra  
våra deltagare med ansiktsmasker. 

Tillsammans gör vi årets Åland Grönskar  
till ett tryggare evenemang för oss alla!

Stolt huvudsponsor

Tävla på Instagram!
Genom att använda #alandgronskar2021, är du 
med och tävlar om att vinna ett vackert smycke 
med äppelblom från vår härliga föreningsmedlem 
GULDVIVA.

• Ta bilder under ditt besök från våra Utflyktsmål eller Plåpp Åpp på 
Åland Grönskar

• Ladda upp en eller flera bilder på Instagram och tagga dem med 
#alandgronskar2021

• OBS: Ditt konto måste vara offentligt för att vi ska kunna se dina 
fina bilder och du ska kunna delta i tävlingen!

• KLART! Du deltar nu i tävlingen. Lycka till!

Vi är med på

skördefesten

S-market Godby
Godbyvägen 1424, 

Godby

S-market Jomala
Lövuddsvägen 1, 

Mariehamn

Varuboden City
Torggatan 6, Mariehamn


