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Här kan du arbeta och bo i en lugn och trygg miljö med den 
vackra naturen runt hörnet. Samhällena är små men servicen är 
välutbyggd och nya invånare välkomnas. Här är livskvalitet ett 
ledord. Det är nära till allt och köerna är obefintliga. 

Drömmer du bo om att bo i en trygg och samtidigt naturskön 
miljö? Vill du ha nära till jobbet, skolan och daghemmet? Tycker 
du om friluftsliv? Förverkliga dina drömmar i Ålands skärgård! 

MÅNGA ÖAR
Åland är ett myller av större och mindre öar. Det påstås att det 
finns över 6.000 öar som är större än en hustomt. 

Ålänningarna själva delar upp Åland i fasta Åland och skärgården. 
Fasta Åland är huvudön där Mariehamn, Ålands enda stad, ligger. 
Skärgården består av sex kommuner som ligger öster om huvudön.

EGNA LAGAR
Åland är ett speciellt örike. Ett självstyrt område inom Finlands 
gränser där svenska är officiellt språk. Åland har ett lagting 
som stiftar egna lagar inom en rad olika områden och en 
landskapsregering. Åland är dessutom en demilitariserad zon och 
ålänningarna är befriade från värnplikten i Finland. 

BRA KOMMUNIKATIONER 
Åland ligger bra till i Norden, nästan mitt i Östersjön och nära till 
både Sverige och Finland. De stora passagerarfärjorna som går 
mellan Sverige och Finland och mellan Sverige och Estland angör 
Åland – fler gånger per dygn. Dessutom har Åland regelbunden 
flygtrafik till och från Stockholm och Helsingfors.

HEMBYGDSRÄTT
Ålänningarna har ett eget ”medborgarskap”, den så kallade 
hembygdsrätten, som finländska medborgare kan ansöka om 
efter att man bott fem år på Åland. Det är inget problem att leva 
och verka på Åland utan hembygdsrätt. Du kan köpa en lägenhet, 
en tomt eller ett hus på ett bostadsområde och man kan starta 
företag. Välkommen till skärgården – vi hjälper dig gärna att bli 
en skärgårdsbo!

Välkommen till 
Ålands skärgård!
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GRÖNSAKER OCH FISK
Skärgårdsbor har också specialiserat sig 
på odling av grönsaker, både på friland 
och i växthus, och det mesta går på export 
till Finland. Ålands enda plantskola som 
driver upp tall- och granplantor finns på 
Vårdö.

Företag som odlar fisk – i huvudsak 
regnbåge och sik – finns i skärgården. 
Fisk slaktas året runt och exporteras till 
köpare i Finland, i färsk eller förädlad 
form.

EGNA FÖRETAG
Många skärgårdsbor driver egna före-
tag inom en rad olika branscher – bland 
annat inom bygg- och transportsektorn. 
Serviceföretag behövs också. En del av 
dem är mest inriktade på turism och 
driver stugbyar, gästhamnar, camping-
platser och utflyktsbåtar. 

Den som vill starta eget får hjälp 
att komma igång, bland annat av 
Företagsam skärgård. Flera kommuner 
har tomter att erbjuda om man vill 
bygga en industrilokal. Mångsidighet är 
förövrigt en bra egenskap – uppfödning 
av får kan till exempel kombineras 
med uthyrning av stugor eller med ett 
hantverksföretag.

OFFENTLIG SEKTOR
Inom den offentliga sektorn finns 
en rad tjänster. Skolor, daghem och 
äldreboenden söker med jämna 
mellanrum efter utbildad arbetskraft. 
Också inom den tekniska sektorn behövs 
personer med specialkompetens.

Många som bor i skärgården arbetar till 
sjöss – både på färjorna som trafikerar i 
skärgården och på last-, passagerar- och 
tankfartyg som går på rutter över i stort 
sett hela världen.

Starta eget? 
Här får du hjälp!

Funderar du på att starta ett eget företag 
i skärgården? Eller har du redan ett 
som du vill utveckla? Vill du diskutera 
möjligheter och förutsättningar?

Ta kontakt med skärgårdsutvecklaren 
som arbetar vid föreningen Företagsam 
skärgård som verkar i hela skärgården. 
Du får hjälp med det mesta som behövs 
för att komma igång som företagare – 
råd om företagsformer och finansiering, 
information om ekonomiska stöd som 
kan sökas och vägledning vad gäller 
tillstånd och kontakter med myndigheter.
Tel. + 358 40 750 3550

Frågan är given – var kan jag jobba om jag flyttar till skärgården? Variationen 
är stor. Här liksom i andra samhällen behövs allt från frisörer och chaufförer 
till lärare och hälsovårdare. På många öar står äppelträden tätt, vid andra 
odlas fisk. Många är egenföretagare och nyetableringar välkomnas.

HUR SER ARBETSMARKNADEN UT I SKÄRGÅRDEN?

Möjligheter till arbete
Bo i skärgården –
jobba i hela världen!

Den digitala tekniken har öppnat oändligt många dörrar. 
Arbetslivet har blivit mer flexibelt. Man kan bo på en plats och ha 
sina kunder eller sin arbetsgivare på en helt annan. Distansarbete 
har med andra ord blivit en möjlighet att räkna med – oavsett om 
man är anställd eller driver ett eget företag. 

PASSAR PERFEKT
Det här passar perfekt i den åländska skärgården och många har 
redan upptäckt fördelarna. 

Man slipper det hektiska livet med långa bilköer och tidskrävande 
arbetsresor som ofta är vardag på större orter. I skärgården bor 
man i en lugn, trygg och naturskön miljö och arbetsdagen blir mer 
effektiv. Mindre stress ger bättre livskvalitet. Bättre livskvalitet i 
sin tur kan öka arbetsglädjen och prestationerna.

SNABBA DATAFÖRBINDELSER
Kommunerna i Ålands skärgård har satsat på snabba 
fiberförbindelser och stöder dessutom aktivt satsningar på egna 
företag. På flera håll finns även kontorsplatser att hyra om man vill 
ingå i en gemenskap.

Distansarbete kan givetvis se olika ut. En del kan sköta merparten 
av allt arbete från bostaden i skärgården. Andra kanske jobbar 
halvtid i hemmet och halvtid hos kunder eller arbetsgivare. 

BRA KOMMUNIKATIONER
Om man någon dag måste vara på plats på annan ort är 
kommunikationerna inget problem. Färjorna från skärgården gör 
flera turer dagligen och från Mariehamn åker man 
snabbt vidare ut i världen, antingen med 
flyg eller med passagerarfartygen.
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I skärgården bor man på öar utan fast vägförbindelse. Men där vägen tar slut tar en färja vid. 
Trafiknätet är välutbyggt och färjorna är moderna och bekväma. De tar både person- och lastbilar och 

det finns sittsalonger ombord. I regel också kaféer som serverar både varm mat och kaffe med tilltugg.

MÅNGA DAGLIGA TURER
De största färjorna går enligt turlista och gör flera turer per dag – året runt. En normal isvinter är inget 
problem!

Det går med andra ord bra att bo på någon av öarna och att göra ett dagsbesök i Mariehamn, Ålands 
enda stad som ligger på huvudön. På kortare pass mellan vissa öar går så kallade vajerfärjor. De går vid 
behov och i stort sett dygnet runt.

FÖRMÅNLIGT ÅRSKORT
Personer åker gratis på färjorna. För fordon tas en avgift men personer som bor i skärgården kan lösa 
årskort till ett mycket förmånligt pris. Kortet berättigar till ett obegränsat antal resor.

Kommunerna i skärgården välkomnar nya invånare och 
fastighetsbolag har byggt bostäder, till exempel i parhus 
eller i radhuslängor, som hyrs ut. Småskalighet är ett 
ledord för livet i skärgården, också för boendet. Även om 
man pratar om radhus rymmer de sällan mer än tre-fyra 
lägenheter. Alla ligger i markplanet och här kan du ha 
egna mindre odlingar om man så vill.

Kommunerna har också satsat på trevliga bostads-
områden där man står för vatten och avlopp och där man 
säljer tomter som passar för egnahemshus. Tomterna är 

ofta rejäla, mellan 1500 och 3000 kvadrat och prierna är 
förmånliga. Om möjligt har man valt att anlägga dessa 
områden nära en strand. Det är många som uppskattar 
att ha utsikt över havet och en brygga med plats för egen 
båt nedanför hemmet! 

Ibland finns även privata hus som hyrs ut – på kortare 
eller längre tid. 

Kontakta den kommun du vill flytta till! Då får du aktuell 
information om lediga bostäder och tomter.

DET FINNS INGA HÖGHUS I SKÄRGÅRDEN.  
HÄR BOR MAN PÅ MARKPLANET, OFTA I NÄRHETEN AV EN STRAND

Hitta ditt hem i skärgården!

FÄRJORNA ÄR SKÄRGÅRDSBORNAS LANDSVÄG 

Tät färjetrafik – året runt
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Hälsovård i kommunerna

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har 
ansvar för all hälso- och sjukvård på 
hela Åland.

I alla skärgårdskommuner finns 
hälso- och sjukvårdsmottagningar. 
Hälsovårdare är stationerade i 
kommunerna, läkare kommer 
regelbundet. Vid mottagningar sköts 
även barn- och mödrarådgivning, 
skolhälsovård och hemsjukvård.

I Mariehamn finns Ålands central- 
sjukhus med specialistsjukvård och 
egen BB-avdelning. Om man blir akut 
sjuk i skärgården sköts transporten till 
sjukhuset med sjöbevakningens snabb- 
gående båtar eller med helikopter.

I alla skärgårdskommuner finns 
dessutom boenden för äldre som 
inte längre klarar sig hemma på egen 
hand. Här bor de i egna rum eller 
i små lägenheter och får hjälp med 
sina dagliga behov och med enklare 
sjukvård.

Vardagen är bekväm för barnfamiljer i skärgården. Varje kommun har satsat på barndagvård och 
byggt egna daghem som har trevliga platser även för utelek. Det går oftast att få en daghemsplats 
direkt. På vissa orter ligger daghemmet i anslutning till äldreboendet – det ökar umgänget över 
generationsgränserna och är till glädje både för de äldre och de yngre.

ORTERNA ÄR SMÅ MEN SERVICEN VÄLUTBYGGD. DET FINNS  
MÅNGA DAGHEM OCH SKOLOR I SKÄRGÅRDEN, NÄRA INVÅNARNA.

Tryggt för barnen –
bekvämt för föräldrarna

GRUNDSKOLOR
I skärgården finns flera grundskolor med årskurserna 1–9, alltid 
på de största orterna. Systemet med skolskjutsar är välutbyggt. 
Elever i de lägsta klasserna får skjuts till skolan om deras skolväg 
är längre än tre kilometer. För äldre elever går gränsen för fri 
skolskjuts vid fem kilometer.

Skolbyggnaderna är välutrustade med både gymnastiksalar och 
rum för specialämnen som musik, fysik och kemi. Dessutom finns 
en matsal. I skolvardagen ingår ett mål varm mat varje dag till 
lunch och maten tillreds på plats. Mellanmål ingår också.

INDIVIDUELL NIVÅ
Skärgårdsskolorna är små – mätta med omvärldens mått. Ibland 
med en handfull elever per årskurs. Det betyder att varje elev blir 
sedd och får i det närmaste individuell undervisning.

Skolorna har tillgång modern teknik. Det innebär att man kan 
satsa på distansundervisning och delta i projekt och samarbeten 
med andra skolor, både på och utanför Åland.

 Skolorna är naturliga träffpunkter i kommunerna. Här ordnas 
olika tillställningar och ofta finns biblioteken i skolbyggnaderna.



1110

HELSINGFORS/HELSINKI

STOCKHOLM/TUKHOLMA

KAPELLSKÄR

ÅBO/TURKU

KO
RP

O
/K

O
RP

PO
O

G
AL

TB
Y

TO
RSHOLM

A, BRÄ
NDÖ

GUSTAVSOSNÄS/VUOSNAINEN

KÖKAR

DEGERBY, FÖGLÖ

Vålö

Osnäs
Vuosnainen

Karta © Lantmäteriverket. Bearbetning © Strax Kommunikation 2015.
Reproduktion och partiell kopiering utan skriftligt tillstånd är förbjuden.

N

Åland i korthet
Åland har 29000 invånare och är 
ett självstyrt, demilitariserat och 
svenskspråkigt landskap som ligger i 
Östersjön mellan Sverige och Finland.

Åland hör till Finland men har rätt att 
stifta lagar inom en rad områden som 
näringsliv, undervisning, hälso- och 
sjukvård, polis- och postväsendet och 
kultur. I utrikes- och rättsfrågor följer 
Åland de finländska rikslagarna.

Självstyrelsen med lagting och 
landskapsregering har sitt säte i 
Självstyrelsegården i Mariehamn.

Åland har en garanterad plats i 
Finlands riksdag. Åland hör liksom 
Finland till EU men står utanför EU:s 
skatteunion. 1954 fick Åland en egen 
flagga – ett rött och gult kors på blå 
botten. 1993 blev Åland Post ett eget 
postverk som ger ut egna frimärken.

Ålands enda stad heter Mariehamn 
och den ligger på den största ön. 
Mariehamn har en stor hamn och täta 
färjeförbindelser med Sverige, Finland 
och Estland. I Mariehamn finns även ett 
flygfält.

Avstånden på Åland är korta. Det 
är drygt 30 km från Mariehamn till 
Långnäs i Lumparland som är en viktig 
hamn för skärgårdstrafiken. Mellan 
Hummelvik, en annan viktig färjehamn, 
och Mariehamn är det drygt 40 km. 

Många vägar i skärgården är byggda 
över broar och vägbankar. Mellan vissa 
öar går mindre färjor vid behov.

SKÄRGÅRDSFÄRJOR • INTER-IS LAND FERR IESTECKENFÖRK LARING • KEY TO SIGNS
Norra linjen • Northern route

Södra linjen • Souther n route

Tvärgående linjen • Transverse route

Föglölinjen • Föglö route

Turist informatio n • Tourist  information  

Sjukhus • Hospita l

Flygplats • Airport

Badstrand •Beach

Golfbana • Golf course

Familjepark • Theme Park

Cykelfärja  • Bicycle ferry

Bilfärja • Car ferry

Utkikstorn  • Lookout tower

Vandringsstig • Hiking trai l

Kyrka • Church

Sevärdhe t • Place of interest



Postvägen gick över öarna

På 1600-talet öppnades postvägen från Sverige till 
Finland över Åland. I skärgården gick postvägen över 
Vårdö, Kumlinge och Brändö. Traktens bönder var 
ålagda att sköta postforslingen – antingen till fots, 
med häst eller med båt. Speciellt färderna mellan 
öarna i små öppna båtar kunde vara både strapatsrika 
och farliga. 

Minnet av postvägen vårdas i kommunerna. Mil-
stolpar och minnesmärken har rests på vissa håll.

Kloster på 1400-talet

I början av 1400-talet anlades ett 
franciskanerkloster på Kökar, Ålands 
enda kloster. Flera välbevarade 
husgrunder har grävts fram och fynden 
visas i klosterkällaren intill kyrkan. 

Varje sommar firas en franciskusfest 
på Kökar med bland annat en katolsk 
mässa. Klostret drogs in på 1500-talet 
under den svenska kungen Gustav 
Vasas tid.

Fredskongress på liten ö

En liten by på Vårdö blev på 1700-talet 
scen för en stor fredskongress. Den 
öppnades 20 maj 1718 mellan Sverige 
och Ryssland som ett försök att få slut 
på det stora nordiska kriget som rasat i 
18 år. Någon fred nåddes dock inte och 
de byggnader, som uppfördes för att 
hysa alla delegater, revs efteråt. 

Kongressen sägs ha kantats av stor-
slagna fester – man har bland annat 
påträffat skal av ostron i markerna!

Ett säkert sätt att komma in i gemenskapen är att gå med i någon 
förening. Invånare i Norden är ofta aktiva i olika föreningar och 
skärgårdsborna på Åland är inget undantag. Det finns en rad olika 
föreningar som ordnar aktiviteter för en meningsfull fritid och det 
är lätt att engagera sig och kanske rentav ta en plats i styrelsen om 
man vill. 

De idrottsintresserade kan utöva en rad olika sporter – både 
inom- och utomhus. Det finns idrottshallar eller gymnastiksalar 
i skolorna, som kan utnyttjas för till exempel bollsporter. På vissa 
orter finns även tennisbanor och gym.

DELTA I KURSER!
Både Röda Korset och Folkhälsan har lokalföreningar i kommunerna 
och de har en rad olika aktiviteter på sitt program som marknader, 
förstahjälpen-kurser, vandringar och föredragskvällar.

Kursinstitutet Medis har också verksamhet i skärgården och 
utbudet varierar. Det finns kurser både i praktiska ämnen som 
hantverk och dans och i teoretiska som språk och it-kunskap.

ALLAS INSATS ÄR VIKTIG
I kommunerna finns både ungdomsföreningar och byalag. De 
ser till att invånarna kommer tillsammans och arbetar med olika 
projekt, större och mindre, som förhöjer trivseln. 

De ser bland annat till att midsommarstången reses varje 
midsommarafton, att det ordnas sommardanser, spelas teater 
eller kanske byggs en ny dansbana eller ett utsiktstorn längs en 
vandringsled. 

Det är lätt att vara aktiv som skärgårdsbo – varje enskild insats är 
viktig för helheten! På många håll finns också jaktlag. Medlemmar 
inte bara jagar tillsammans utan de ordnar också fester för att fira 
jaktlyckan. 

Kulturföreningar ordnar evenemang eller driver museer – också 
här välkomnas nya aktiva. I alla kommuner finns välförsedda 
bibliotek.

KULTUR- OCH FÖRENINGSLIVET ÄR LIVLIGT  
I SKÄRGÅRDEN OCH DET ORDNAS REGEL- 
BUNDET OLIKA EVENEMANG OCH KURSER.

Aktivt förenings-  
och kulturliv
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PADDLA, VANDRA, JAGA
Paddling passar utmärkt i skärgården 
med sitt myller av öar, fjärdar och sund. 
Det går lika bra att göra dagsturer som 
längre färder med övernattningar på 
campingplatser eller i stugbyar.

På många öar finns utprickade 
vandringsleder, annars går det förstås 
bra att cykla, jogga eller promenera 
längs landsvägarna. Trafiken är sällan 
besvärande.

Jakt är också ett stort fritidsintresse. 
Öarna kan se små ut på kartan men här 
finns både älg och rådjur!

VARIATION I NATUREN
Naturen i sig bjuder på många 
upplevelser. Både fågel- och växtlivet är 
rikt och varierande. Våren är en speciell 
tid när sjöfåglarna häckar och ejder och 
guding syns och hörs i viken intill.

I den ytterska skärgården är det kargt 
och kalt. Här växer inga träd, på sin höjd 
krypande enar. De större öarna är både 
lummiga och trädbevuxna och här växer 
lingon och blåbär och svampar av olika 
slag. Enligt allemansrätten är det fritt 
fram att röra sig i skog och mark – man 
ska givetvis visa hänsyn – och att plocka 
bär och svamp för husbehov. 

VINTERLIV PÅ ISEN
Om isen lägger sig under vinter-
månaderna öppnas nya möjligheter. 
Då tar entusiasterna fram sina 
långfärdsskridskor eller sin isjakt och 
ger sig ut på turer mellan öarna. Vad 
sägs om att åka skridskor till en grannö – 
helst med vinden i ryggen – för att sedan 
ta första bästa färja hem igen?

Fiskare borrar ett hål i isen och pimplar 
efter abborrar! Ibland ordnas tävlingar i 
vinterfiske. 

DET ÄR LÄTT ATT ÄGNA SIG ÅT FRILUFTSLIV I DEN ÅLÄNDSKA SKÄRGÅRDEN.

Skönt friluftsliv i fantastisk natur
Möjligheterna är många. Det är nära till allt och den 
fantastiska naturen ligger alltid runt hörnet. ”Att vara ute 
på sjön”, som ålänningarna själva säger, är en väsentlig 
del av vardagen i skärgården där det aldrig är långt till 
havet. Många fiskar för husbehov, lägger nät eller kastar 

efter en gädda. Andra ger sig ut på avkopplande båtturer 
och gör strandhugg på någon av de obebodda öarna. 
Solar, simmar, vandrar runt och njuter av stillheten. I 
kommunerna finns småbåtshamnar där du kan ha din 
båt – om du inte bor vid stranden och har en egen brygga.

Service för besökare

Skärgården lockar många besökare. De 
kommer för att njuta av naturen och ägna sig 
åt avkopplande friluftsliv.

I alla kommuner finns logi i form av 
campingplatser, stugbyar eller gästhem och 
även kaféer och restauranger. 

Båtfolket trivs i skärgården och för dem finns 
gästhamnar med önskad service. På de större 
orterna finns affär, postombud och bank.
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Brändö

Kökar

Totalareal:  108 km2 

Invånarantal: 470 personer

Kommunikationer:
Brändö – Åbo
Från Brändö/ Åva till Osnäs i Gustavs
35 minuters färjpass. Från Osnäs 
ca 1½ h bilfärd till Åbo.  
I snitt 4 avgångar per dag.
Brändö – Mariehamn
Från Brändö/ Torsholma till Hummel-
vik 2 timmar och 20 min. Från Hummelvik 
till Mariehamn en knapp timmes bilfärd. 
I snitt 3 avgångar per dag.

Kontakt:
Brändö kommunkansli 
Telefon int: +358 18 56500, 
E-post: kommundirektor@brando.ax
www.brando.ax

Totalareal:  64 km2

Invånarantal: 250 personer

Kommunikationer:
Kökar – Mariehamn
Från Kökar till Långnäs 2½ timmes 
färjpass. Från Långnäs till Mariehamn en 
halv timmes bilfärd.
3-6 avgångar per dag.
Kökar – Åbo
Från Kökar till Galtby knappt 2½ timmes 
färjpass, från Galtby till Åbo ca 2 timmars 
bilfärd. Upp till 2 avgångar per dag.

Kontakt: 
Kökar kommunkansli:
Telefon int: +358 18 55829 
E-post: kokar.kommun@kokar.ax
www.kokar.ax

Brändö ligger närmast fasta Finland och består av tio bebodda öar varav sju inom det så 
kallade vägnätet. De övriga är Asterholma och Lappo söder om vägnätet och Jurmo norr 
om. Asterholma, Jurmo och Lappo trafikeras av lokalfärjor. Brändös största företag är 
Brändö Lax Ab som odlar fisk. I kommunen finns ca 60 företagare som sysselsätter sig 
med bl.a. byggande, turism och uppfödning av får och Highland Cattle boskap.

Kökar i det sydöstra hörnet av skärgården är Finlands sydligaste kommun. 
Kommunen låg i tiden längs en historiskt viktig farled som gick från Sverige över 
Åland till dagens Tallinn. Här finns många historiska sevärdheter, bland annat en 
boplats från bronsåldern. Sjöfart, turism och jordbruk är viktiga näringar i dag.

Vårdö

Totalareal: 102 km2 

Invånarantal: 440 personer

Kommunikationer:
Vårdö – Mariehamn
Vajerfärja från Vårdö till Prästö 
i Sund, trafikerar dygnet runt.
Restid Vårdöby – Mariehamn 
ca 55 minuter.
Vårdö – Åbo
Hummelvik – Torsholma (Brändö) – 
Osnäs (Gustavs). En timmes bilresa 
från Gustavs till Åbo. Sammanlagd 
restid ca 5 timmar.

Kontakt: 
Vårdö kommunkansli: 
Telefon int +358 18 47900
E-post: info@vardo.ax
www.vardo.ax

Vårdö ligger på bekvämt pendlingsavstånd från den åländska huvudön. Hit åker man 
med en vajerfärja, som går i stort sett dygnet runt, och vidare över en bro. Det går bra 
att bo i Vårdö och arbeta på exempelvis huvudön. På Vårdö finns flera växthus och 
stora äppelodlingar. 

Föglö består av många mindre och större öar som förbinds med vägar, brobankar och 
även en färja. Den största byn, Degerby, var förr ett säte för tull och lotsar eftersom 
byn låg intill en viktig farled. Här finns även en gammal tingsgård som i dag är 
gästgiveri. I kommunen finns bland annat företag som odlar och förädlar fisk.

Föglö

Totalareal:  135 km2 

Invånarantal: 550 personer

Kommunikationer:
Föglö – Mariehamn
Från Föglö/ Degerby till Svinö 25 min.
färjpass. Från Föglö Överö till Långnäs via 
”Södra Linjen” ca 45 min. färjpass.
Från Svinö och Långnäs till Mariehamn en 
halvtimmes bilfärd. Avgångar ungefär en 
gång i timmen.
Föglö – Åbo
Från Föglö/ Överö till Galtby ca 4½ tim. 
färjpass, till Åbo ca 2 tim. bilfärd.  
2 avgångar per dag.

Kontakt: 
Föglö kommunkansli:
Telefon int: +358 18 50322
E-post: info@foglo.ax
www.foglo.ax
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Kontaktadresser

Skärgårdskommunernas  
kommunkanslier: 
Se faktarutorna på kommunsidorna och 
respektive hemsidor.
Näringskanslier eller näringsnämnder 
kontaktas via kommunkanslierna eller 
e-post.

Företagsam Skärgård r.f.
Telefon int: +358 (0)40 7503 550 
E-post: info@skargarden.ax
www.skargarden.ax

Åland living
Nygatan 5
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 25000
www.alandliving.ax

Ålands landskapsregering
Självstyrelsegården
PB 1060
22111 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 25000
www.regeringen.ax

Ålands Näringsliv
Nygatan 6, vån. II
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 29029
E-post: info@naringsliv.ax
www.naringsliv.ax

Ålands arbetsmarknads- och  
studieservicemyndighet
Nygatan 5
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 25000
E-post: aland@mol.fi och info@ams.ax
www.ams.ax

Ålands Företagareförening r.f.
Skarpansvägen 17
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 23277
E-post: ombudsman@foretagare.ax
www.aff.ax

Ålandstrafiken
Styrmansgatan 1
22100 MARIEHAMN
Telefon int: + 358 18 25600
E-post: info@alandstrafiken.ax
www.alandstrafiken.ax

Totalareal: 
28 km2 

Invånarantal: 
100 personer

Kommunikationer:
Sottunga – Mariehamn
Från Sottunga till Långnäs 1 timme och 
20 minuters färjpass. Från Långnäs till 
Mariehamn en halv timmes bilfärd. 
3- 6 avgångar per dag.
Sottunga – Åbo
Från Sottunga till Korpo knappt 3½ 
timmes färjpass, från Korpo till Åbo ca 2 
timmars bilfärd. 2–3 avgångar per dag.

Sottunga kommunkansli:
Telefon int: +358 18 55125 
E-post: sottunga@sottunga.ax
www.sottunga.ax

Totalareal: 
99 km2 

Invånarantal: 
320 personer

Kommunikationer:
Kumlinge – Mariehamn
Norra linjen: Kumlinge till Hummelvik 
(Vårdö) på 1¼ tim. Från Hummelvik till 
Mariehamn med bil ca 50 min.
Tvärgående linjen: Från Kumlinge/
Snäckö till Långnäs 1½ tim. Från Långnäs 
till Mariehamn ca 30 min med bil. 
Sammanlagt 5–6 avg. per dag.
Kumlinge – Åbo
Från Kumlinge över Brändö till Gustavs 
2½ tim. restid med färja och bil. Från 
Gustavs till Åbo ca 1½ tim. med bil.  
3–4 avg. per dag. 

Kumlinge kommunkansli:
Telefon int: +358 18 622400
E-post: kansli@kumlinge.ax
www.kumlinge.ax

Sottunga

Kumlinge

Sottunga är Finlands minsta kommun. De allra flesta bor på den största ön men det 
finns även ett par mindre öar som är bebodda. Här känner alla varandra och alla hjälps 
åt – både i jobbet och på fritiden. Jordbruk har av tradition varit en viktig näring.

Kumlinge ligger praktiskt taget mitt i den åländska skärgården. Kommunen har två 
färjehamnar och färjetrafik längs olika rutter. Också här bor man på flera öar, som nås 
med mindre färjor. Här finns skärgårdens enda flygfält där mindre plan kan landa. 
Offentlig sektor, sjöfart och turism är viktiga näringar.
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