
FREDAG 21 SEP & LÖRDAG 22 SEP KL 11– 20
SÖNDAG 23 SEP KL 11– 17

Stolt huvudsponsor

ÖPPNA GÅRDAR, PLÅPP ÅPP
& RESTAURANGER 

r u n t o m  p å  Å l a n d

P R O G R A M B L A D



ÖPPNA GÅRDAR
fredag	 21	sep	kl	11	–	20
lördag	 22	sep	kl	11	–	20
söndag	 23	sep	kl	11	–	17*
*Notera att endast de gårdar som  
har markeringen söndagsöppet  
håller öppet under söndagen.

1. Bolstaholms Gård  
På BARNENS GÅRD finns massor att göra för hela 
familjen. Förutom alla roliga barnaktiviteter som 
vi bjuder på finns gårdens hängmörade biffkött, 
medvurst, grillkorv, rökt Delikatess stek, lövbiff, 
mm samt mängder av andra lokalproducerade 
varor till försäljning. Specialpris på malet kött 
och kryddblandningar i styckeriet. Utställning av 
åländsk konst och folkdräktsparad med uppvisning 
av folkdans. Försäljning av Getalöpare och Getas-
mycket.
I vårt kafé under lönnarna kan du njuta av våra 
populära Bolstaholmsburgare och goda bakverk. 
Varje dag får de 10 första kunderna en gratis Bol-
staholmsburgare!
Janke Berglund berättar om gårdens historia fre kl 
14 & 19, lör kl 12, 14, 17 & 19 och sön kl 13 & 15.
Ponnyridning fre kl 14-15 & 16-18, lör kl 12-13 & 16-
18 och sön kl 13-16.
Parad med åländska folkdräkter lör kl 16 och up-
pvisning av folkdans. OBS! Öppet fre-lör till 
21.00.

  Ponnyridning, tramptraktorrally, ansiktsmåln-
ing, luftgevärsskytte, skattjakt i halmslottet, 
mekanisk rodeotjur, rundtur med traktor till 
djuren på bete, labyrint, mm.

 Biffkor av rasen Charolais, höns, får och hästar.

 Bolstaholmsburgare, Korvburgare, Grönbur-
gare på ekogrönsaker och öl.

 Kaffe, Bolstaholmsbakelse med smak av äpple 
och nygräddade bullar, mm.

 Anpassad för rörelsehindrade men saknar 
tillgänglig toalett.

Bolstaholmsvägen 22, 22340 Geta
GPS: 60.353608, 19.875643
Henrik Sundberg, +358 (0) 457 313 5400
www.bolstaholm.ax

2. Marskogens Lamm
Välkommen till ett litet familjejordbruk med inrik-
tning på lamm. På gården har vi ett styckeri med 
charktillverkning av korvar och rökt kött som fått 
flera utmärkelser i olika livsmedelsmönstringar. 
I Pub Svarta Gumsen kan du slå dig ner med en 
kopp kaffe och ett smarrigt bakverk eller njuta av 
lättare mat.
Vi har en gårdsbutik med våra egna charkproduk-
ter, fryst lammkött och andra lokalproducerade 
åländska delikatesser. Hos oss hittar du även 
försäljare av bakverk, grönsaker, hantverk, äppel-
produkter och mycket mer!

 Får.

 Pub Svarta Gumsen serverar lammrätter och 
öl från Stallhagen.

 Servering av kaffe och fikabröd.

Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle
GPS: 60.248871, 19.873334
Ann Sundberg, +358 (0) 457 342 0784
www.marskogens.ax

3. Karl-Ers Gården
En bondgård i närmast orört skick. I den genuina 
miljön på Karl-Ersgården träffar ni Åke som strövar 
omkring bland grisar, får, hästar och höns. 
Under ansvarigas uppsikt kan barnen roa sig med 
att gräva i sandhavet, gå ombord på piratskeppet 
och leka i hopplandet. På gården kommer det att 
vara försäljning av närodlat, nygräddat hemvete 
och hantverk, mm.

 Sandhav, piratskepp och hoppland.

 Grisar, får, hästar och höns.

 Gårdens höstgryta och vegetarisk soppa. 
Stallhagens öl.

 Ålandspannkaka, äppelkaka, mm.

Västra Svartsmara 8, 22310 Pålsböle
GPS: 60.249821, 19.879231
Inger Rosenberg-Mattsson, +358 (0) 457 548 3843

4. Drygsböle Gårdscafé  	 NY
Välkommen till Drygsböle och vårt gårdscafé som 
finns på skullan i ladugården. Ta en kopp kaffe 
och frossa i den rikliga kakbuffén. Det finns också 
pannkaka och smörgåsar. På kvällen serveras rökt 
rådjursklämma! 
I vårt gårdsmuseum kan du ta del av gårdens 
400-åriga historia, veterantraktorklubben har 
utställning och ordnar rundturer som passar 
hela familjen. För barnen kommer vi att ha an-
siktsmålning och en stor sandhög med leksaker!
På lördag har vi käpphästtävling kl 12! Anmäl gär-
na på förhand till tel. +358 40 088 0570. Det är 
gratis att delta och hästar finns att låna.
I år har vi öppnat upp hela skullan för att få rum 
med fler försäljare, som erbjuder olika slags hant-
verksprodukter, salvor och schampon,  akvareller, 
smycken samt en mängd färska grönsaker.

 Ansiktsmålning, stor sandhög med leksaker 
och käpphästtävling.

 Servering av kaffe, pannkaka, smörgåsar, rökt 
rådjursklämma och kakbuffé.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; saknar 
tillgänglig toalett.

Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland
GPS: 60.180525, 19.790104
Britt-Marie Sundqvist, +358 (0) 400 880 570

5. Himmyra Gård  	 	NY
Himmyra Gård är en nybyggd, modern hästan-
läggning med stort ljust ridhus! Kom och se vårt 
nybyggda stall och ta del av vår hästverksamhet. 
Vi kommer att ha riduppvisning och du har mö-
jlighet att se våra hästar.
I vårt kafé kan du ta en bit mat eller en kopp kaf-
fe med tilltugg medan du njuter i skogsgläntan på 
Himmyra. Vi serverar bland annat rådjurssoppa och 
grönsaksoppa med hemvete samt grillad korv. Vi 
serverar även öl på gården.
Under Skördefesten kan du prova på luftgevärss-
kytte eller gå vår tipsrunda för både barn och vux-
na med frågor om djur, skog och jakt. Dessutom 
visar vi upp vår nya gård med guidade turer 3-4 
gånger per timme. För barnen gästar Stall Bifrost 
även oss med ponnyridning på fredag kl. 16-18 och 
lördag kl. 12-14.
Ålands Skogsvårdsförening och Skördeloppet 
Plåppar Åpp hos oss under Skördefesten!

 Ponnyridning och tipsrunda.

 Hästar.

 Rådsjurssoppa, grönsakssoppa, hemvete, 
grillad korv och öl.

 Servering av kaffe med fikabröd.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
GPS: 60.176499, 19.785495 
Rebecka Eriksson, +358 (0) 40 833 7396
www.recoequestrian.fi

6. Cederbergs  
Hos oss på Cederbergs kan du upptäcka världens 
kanske största museum med gamla bruksföremål 
som visar bruket av bomärken på Åland. Här kan 
barnen hoppa i halm, hälsa på djuren och lära sig 
hur en väderkvarn fungerar!
Vi kommer att ha utställning av gamla och nya 
traktorer. Dessutom finns det mängder av lokala 
produkter till försäljning – allt från grönsaker, frukt, 
potatis och bakverk till inläggningar, kött, fårskinn, 
rökt fisk, Ålandspannkaka och timrade stockbord. 
På gården får du även träffa djur som hästar, får 
och kalvar.

 Halmhoppning, väderkvarnsstudier.

 Hästar, får och kalvar.

 Korv med bröd.

 Kaffe och äppelkaka.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; saknar 
tillgänglig toalett.

Saltviksvägen 212, 22320 Ödkarby
GPS: 60.314751, 19.978466
Göran Dahl, +358 (0) 400 450 004

7. Haga Kungsgård
Haga Kungsgård är en av Ålands större mjölkgår-
dar med över 300 mjölkande kor. Här bedriver 
Kristoffer och Jenny modern mjölkproduktion i en 
genuin miljö där gammalt möter nytt. 
Vår härliga, familjevänliga Skördefest ordnar vi 
tillsammans med Ålandsmejeriet och Ålands-
bagarn som deltar med försäljning, smakprover 
och aktiviteter. Passa på att handla åländsk ost, 
stenugnsbakat bröd, yoghurt, glass och nygräd-
dade munkar!
Vi har även bjudit in Dahlmans som finns på plats 
med smakprover och fina åländska charkproduk-
ter att köpa med hem. Gårdens eget nötkött finns 
till försäljning liksom fisk, grönsaker, havtornspro-
dukter, blommor och hemlagat godis.
Under Skördefesten finns här massor att se, göra 
och smaka på och du hittar aktiviteter som passar 
hela familjen. Lyssna på livemusik, åk med på en 
guidad traktortur inne i vår moderna ladugård, gå 
tipsrundan, prova på hjärt-lungräddning eller häl-
sa på gårdens djur. 
Radio SteelFM livesänder från gården på lördagen 
och Varubodens Kockskola Plåppar Åpp!

 Halmhoppning och stor sandlåda.

 Kor, hästar, getter, höns och får.

 Lättare lunch och middag.

 Kafé.

Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
GPS: 60.305583, 20.000802
Pia Nyberg, +358 (0) 457 382 3255
www.alandsmejeriet.ax

8. Brobacka gästhem     
Inhyst i ett gammalt, charmigt trähus från år 1925 
finns Brobacka gästhem med tillhörande kafé och 
en liten butik. Här säljs hantverk, presentartiklar och 
hembakt kaffebröd. Vi har även gluten-och mjölk-
fria alternativ. 
Skördefesten till ära serverar vi mustig pumpasop-
pa gjord på närodlade pumpor och grönsaker från 
granngården i Björsby. Vi har även pajer och lättare 
matservering.

 Pumpasoppa, pajer och annan lättare mat.

 Hembakta delikatesser, söta kakor, hemve-
tesmörgås och Ålandspannkaka. 

Ängsgatan 177, 22150 Jomala
60.201041, 19.957152
Katja Mustonen-Kemmelmeier, +358 (0) 457 344 9229
www.brobacka.ax

Välkommen till Skördefesten på Åland! Vi ser fram emot att  
tillsammans med dig hylla den vackra landsbygden och vår ny-
skördade, friska och smakrika mat.

Skördefesten delas upp i Öppna Gårdar, Skördefestrestauranger och Plåpp Åpp-aktivi-
teter. Plåpp Åpp är tidsbundna evenemang och aktiviteter så kom ihåg att lägga in dem i 
helg schemat! Observera att ändringar i programbladet kan förekomma, den allra färskaste 
informationen hittar du på skordefest.ax eller deltagarnas egna facebook-sidor.

Planera din rutt på skordefest.ax eller via appen Kloink.



9. Taffel Chipsfabrik  
Här förädlas potatis från 60 åländska potatisodlare 
till chips. Besök en av Ålands största industrier och 
lär dig massor om chipstillverkning under guidade 
rundturer i fabriken, fabriksområdet och lagret.  
Givetvis bjuder vi på smakprover! 
Spana också in våra truckar, studsa runt i hoppslottet, 
testa på trampbilarna eller gör din egen chipsstrut!
I fabriksbutiken finns Oolannins populära djupfrys-
ta produkter samt Taffels egna välsmakande chips. 
Fantastiska specialerbjudanden under hela helgen!

 Hoppslott, trampbilar, gör din egen chipsstrut.

 Kaffe och smakprover av chips.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; saknar 
tillgänglig toalett.

Sundsvägen 420, 22410 Godby
GPS: 60.245160, 20.051071
Tony Koskinen, +358 (0) 40 733 5111
www.taffel.fi

10. BAKA! 
I det lilla bageriet och konditoriet bakar vi med 
ekologiska, närproducerade råvaror. Köp hem ny-
bakat bröd och färska bakverk, åländska delika-
tesser och lokalt hantverk. I år har vi provsmakning 
av hantverksbröd och konventionellt bröd, som ger 
dig en uppfattning om skillnaden! Lär dig om olika 
spannmål i vår spannmålsskola.
På Baka! finns något för hela familjen: träffa får 
och lamm, gå vår spännande tipsrunda eller se 
våra brandbilar på nära håll. Från Baka! finns det 
även en stig som låter dig gå till Smakbyn på bara 
tio minuter, så lämna bilen och ta en uppfriskande 
promenad dit.

 Tipsrunda, titta på brandbilar.

 Får, lamm, ankor och gårdens nykomlingar: 
två belgiska jättekaniner!

 Pizzaslice och pajer.

 Servering av kaffe, bakverk och smörgåsar.

Tosarbyvägen 5, 22410 Sund
GPS: 60.230628, 20.090797
Diana Åkerberg, +358 (0) 457 344 6200
www.baka.ax

13. Lumparby Ollas 
Sommarkafé i trivsam gammal gårdsmiljö där 
hantverket står i fokus, både i miljön, i köket, i gårds-
butiken och bland försäljarna ute på gården. Hos 
oss kan du uppleva det genuina och äkta på ett 
gårdstun som varit bebott i århundraden. 
I caféet serveras hembakta godsaker, både sött 
och salt. Missa inte vår omtyckta fisksoppa eller 
hemvetepita med laxröra. Vi har också öl- och vin-
servering. 
I gårdsbutiken säljs stickade produkter från Warm 
och i år har vi också flera nya försäljare från den 
åländska skärgården.
TIPS! Promenera eller åk veterantraktortaxi för 
1 € per person mellan skördefestgårdarna i byn:  
Utgård, Lumparby Ollas och Sågkvarnen.

 Fisksoppa, hemevetepita med laxröra, öl, mm.

 Servering av kaffe och fikabröd.

 Ålandsfår.

Södra Lumparbyvägen 25, 22630 Lumparland
GPS: 60.119946, 20.244429
Inger Nygård, +358 (0) 40 844 9800
www.lumparbyollas.ax

14. Utgård 
Mitt i Lumparby ligger Utgård där gammalt möter 
nytt. Här hittar du gårdens mathantverksprodukter 
från vår egna havtornsodling samt hantverk av tex-
til, metall, trä och mycket annat! 
Här finns en utställning av mopeder och gårdens 
maskinpark att titta på. Vi visar också upp gårdens 
nya solpaneler och ordnar flera aktiviteter för barn!
Café Snickarboden och Ladugrillen serverar god-
saker att äta och dricka. 
TIPS! Promenera eller åk veterantraktortaxi för 
1 € per person mellan skördefestgårdarna i byn:    
Utgård, Lumparby Ollas och Sågkvarnen.

 Prova på att gå på styltor, gå på frågerunda, 
lek i sandhögen, kasta boll, spela tre i rad, 
rithörna och massor av annat.

 I Ladugrillen serveras hamburgare i pitabröd 
med chilibearnaise och grillade barnhambur-
gare samt öl från Stallhagen.

 I kafé Snickarboden serveras pannkakor, kaffe 
med hembakat bröd och gårdens saft.

11. Mattas Gårdsmejeri
Hos oss på Mattas i Finby bedrivs traditionellt jordb-
ruk och mjölkproduktion i liten skala. Av mjölken från 
våra fem mjölkkor tillverkar vi ost, yoghurt och glass 
i vårt eget mejeri. 
Gårdens produkter finns till försäljning – däribland 
vår glass i flera spännande smaker och opastörise-
rad hårdost, samt andra ostprodukter – tillsammans 
med hantverk, bakverk samt förädlade bär-, frukt- 
och grönsaksprodukter. För barnen ordnar vi olika 
roliga aktiviteter såsom halmhoppning. Dessutom 
kan du träffa gårdens kalvar, hästar och grisar.
I år kommer vi återigen att ha dans på vår 
skulle, lördag 22 september kl 21! Anmäl 
dig och kom för en svängom! Högtryck står 
för musiken. Anmälan sker via telefon, ring  
+358 (0) 457 342 5844.

 Halmhoppning.

 Kor, hästar och grisar.

 Halloumiburgare och ostpaj.

 Kafé med olika söta bakverk, de flesta inne-
hållande gårdens produkter.

Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
GPS: 60.226372, 20.172095
Jennifer Sundman, +358 (0) 457 342 5844
www.mattas.ax

12. Sågkvarnen i Lumparby  
Välkommen till oss på besök! Se den rekonstruerade 
sågkvarnen samt utställningen av veterantraktorer 
och gamla motorer, som vi under Skördefesten star-
tar upp och demonstrerar. Titta in i vår nya museihall 
med jordbruksredskap, -maskiner, med mera.
Vid sågkvarnen serverar vi traditionell Ålandspann-
kaka med sviskonkräm eller sylt samt kaffe med hem-
bakat bröd. På gården finns finns lokala produkter till 
försäljning som hantverk, bröd och saft, med mera.
TIPS! Promenera eller åk veterantraktortaxi för  
1 € per person mellan skördefestgårdarna i byn: Ut-
gård, Lumparby Ollas och Sågkvarnen.

 Kaffe med hembakat bröd, Ålandspannkaka.

Södra Lumparbyvägen 47, 22630 Lumparland
GPS: 60.117226 20.242845
Tore Karlsson, +358 (0)457 361 3385

  Barnaktiviteter     Gårdar med djur  



Barnaktivitet

Djur

Matservering

Handikappanpassat



 Matservering  



Barnaktivitet

Djur

Matservering

Handikappanpassat



 Kaffeservering   

Barnaktivitet

Djur

Matservering

Handikappanpassat



 Anpassat för rörelsehindrade   

www.skordefest.ax  ▶  Hitta till gårdarna och sök efter dina favoritprodukter. 
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 Delvis anpassad för rörelsehindrade; saknar 
tillgänglig toalett.

Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
GPS: 60.120688, 20.248260
Agneta Wilhelms, +358 (0) 457 38 23 083

15. Amalias Limonadfabrik
I Amalias Limonadfabrik förädlas fina, solmogna 
bär och frukter till god och läskande kolsyrad dry-
ck. Vi är stolta över att vara Ålands enda – och en 
av landets få – riktigt genuina limonadfabriker 
som tillverkar limonad och andra drycker på ett 
traditionellt hantverksmässigt sätt av högklassiga 
naturliga råvaror. 
Hos oss får du smaka hela vårt sortimentet av 
Amalias Limonader och bekanta dig med tillverk-
ningen i fabriken. Från vår gårdsbutik kan du köpa 
med dig våra goda limonader hem. Nytt i butiken 
för i år är Antons drycker, goda alkoholhaltiga dry-
cker i sju olika smaker!

 Limonad, kaffe och morotskaka från  
Johannas Hembakta

 Anpassad för rörelsehindrade.
Lemlandsvägen 1865, 22610 Lemland
GPS: 60.076546, 20.199883
limonad@limonad.ax, +358 (0) 40 72 15 888
www.limonad.ax

16. Open Water Brewery  	 	NY
Open Water Brewery är ett mikrobryggeri som 
grundades år 2016. Vi har gårdsförsäljning av lo-
kalt, färskt framtagen hantverksöl. Provsmaka våra 
ölsorter och hitta din favorit! Välkommen in i bryg-
geriet för en rundtur och köp gärna med dig av våra 
produkter hem. Mathantverkare Anita Lundin är på 
plats så du kan njuta av korv med hembakt bröd 
och tillbehör som har det lilla extra.
Det kommer även finnas försäljning av inlagd gur-
ka, vaktelägg och chiliprodukter – allt lokalproduce-
rat från byn.

 Korv med bröd.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade, finns ej 
anpassad toalett.

 Vaktlar, belgisk jättekanin och ankor.

Knutsbodavägen 15, 22610 Lemland
GPS: 60.070622, 20.030170
Jonas Jakobsson, +358 (0) 40 742 0766
www.openwaterbrewery.com

17. Sjökvarteret
När man kör längs stranden på östra sidan av 
Mariehamn är det svårt att inte lägga märke till 
Sjökvarteret. Här erbjuds en levande marin miljö 
med allehanda smide och hantverk, båtbyggeri, 
museum och mycket annat!
Pub Niska serverar plåtbröd, i Sjökvarteret finns 
försäljning av havtornsprodukter, ledholmare, 
våfflor, blommor samt honung och ett eget litet 
kapell. Här kan du vandra omkring i ett traditionellt 
åländskt sjöviste med båthus och bodar.

 Plåtbröd hos Pub Niska.

 Kafé hos Salt Konsthantverk.

Österleden 110, 22100 Mariehamn
GPS: 60.104964, 19.945073
Janna Johansson, +358 (0)405 283 899
www.sjokvarteret.ax

RESTAURANGER 
18. Soltuna
På toppen av Getabergen ligger Soltuna Restau-
rang & Café, med en hisnande utsikt över Getas 
skogar och det mäktiga Norrhavet. Njut av en 
spännande Skördefestbuffé med över 50 kalla och 
varma rätter samt ett dignande dessertbord med 
allt vad du kan önska. 

 Skördefestbuffé med över 50 rätter.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Getabergsvägen 16, 22340 Geta
GPS: 60.385838, 19.844004
info@soltuna.ax, +358 (0) 18 49 530
www.soltuna.ax

19. Bastö Bykrog
Välkommen till vackra Bastö där det lugna in-
nanhavet möter den åländska landsbygden. Ute-
serveringen ligger alldeles bredvid ängen med 
betande får och med vacker utsikt över vattnet. 
Här har vi hemlagad mat på åländska råvaror med 
en internationell touch. Kom och njut i en mysig 
omgivning med personlig service och livemusik. 
På lördagskvällen kommer vi att ha en karaoketäv-
ling där vinnaren får uppträda med Carina Som-
marström och hennes band Yellow spaces! Kom hit 
och öva innan.
Du kan även boka boende här under Skördefesten. 
Här blir du väl omhändertagen!

 Kombination av tre spännande spel:  
knä-trembler, hopscotch och kasta äpple 
genom ring.

 Får.

 Lunch på åländska råvaror med interna-
tionella influenser. Till middag serverar vi 
klassisk åländsk mat som fisk, lamm, biffar 
och rotfrukter.

 Äppelkaka och äppelpaj med vaniljglass.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; till-
gänglig toalett saknas men finns på hotellet.

Bastövägen 531, 22310 Pålsböle
GPS: 60.303202, 19.890175
Yolanda Åkerblad, +358 (0) 18 42382
www.bastohotel.com

20. Smakbyn            
I Smakbyn i Kastellholm, Sund, finns allt för dig som 
gillar goda smaker. Smaka vår skördefestbuffé kom-
ponerad av Michael Björklund, baserad på lokala 
råvor och höstens skörd. 
Ta en fika, strosa i vår vinkällare, handla något från 
våra försäljare i bränneriet eller varför inte provsma-
ka våra produkter från Smakbyns Bränneri? Du kan 
även köpa vårt äppelvin och middag med dig hem. 
För barnen finns skattjakt och tipsrunda. Vi bjuder 
på rejäl, lokalproducerad mat med ett glatt leende. 
Du kan även köpa Michael Björklunds nya kokbok, 
Mickes vilda, som släpps i samband med Skördef-
esten. Välkomna!

 Barnmeny, skattjakt och tipsrunda.

 Vi serverar lunch och middag samt smak-
provning på drycker från bränneriet.

 Kaffe/te med lite sött.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Slottsvägen 134, 22520 Kastelholm
GPS: 60.23125, 20.084867
info@smakbyn.ax, +358 (0) 18 43 666
www.smakbyn.ax

21. Furulundsgården 
Välkommen till Furulundsgården, utsedd till Bästa 
Skördefestrestaurang år 2014!
Vi jagar och plockar bär och svamp på våra mark-
er runt om gården och i den åländska skärgården. 
Våra fynd utgör sedan grunden i den populära vilt-
menyn som du avnjuter i vår restaurang. Vår fina 
sjöfågel är känd både väster och öster om Åland. 
Under fredagen och lördagen är det uppvisning 
av gamla motorer. 

 Unik, åländsk viltmeny.

 Kaffe och Ålandspannkaka.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Bryggvägen 11, Bomarsund, 22539 Sund
GPS: 60.212896, 20.236344
Tom Eriksson, +358 (0) 40 55 32 631
www.furulundsgarden.ax

22. Restaurang Hjorten
På övningsrestaurang Hjorten serverar skolans 
kock och servitörelever en buffé med smakrika 
soppor med olika tillbehör av lokala råvaror så som 
mejeriprodukter från ÅCA, charkuterier från Dahl-
mans och äpple från Markusas. Det kommer även 
serveras ett utbud av Åländska desserter tillsam-
mans med en kopp kaffe.

 Buffé med höstiga soppor.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Strandgatan 1, 22100 Mariehamn
GPS: 60.107532, 19.941709
Jan-Erik Sundström, +358 (0) 18 26 044
www.hjorten.ax

23. Pub Niska
Här serveras Michael Björklunds berömda plåt-
bröd (pizza på åländska). Lite tunnare, lite godare 
– och dessutom avnjuter du ditt plåtbröd i en mys-
ig miljö inspirerad av Smugglarkungen Algot Niska 
och hans liv. 
Alla plåtbröd grundas med hemkokt tomatsås och 
Ålandsmejeriets speciella ostblandning ”Niska”, 
innan vi lägger på våra läckra toppings, som lång-
kokt åländsk nötstek, och goda såser som bear-
naise och aioli. Söndagsöppet kl 14-20!

 För de små finns det inbakade piratplåtbrödet 
– som en skattkista med smarrigt innehåll.

 Michael Björklunds goda plåtbröd. Psst! Alla 
plåtbröd går att få för hemsmuggling i låda.

 Anpassad för rörelsehindrade.
Sjökvarteret, Östra hamnen, 22100 Mariehamn
GPS: 60.105523, 19.945048
info@pubniska.com, +358 (0) 18 19151
www.pubniska.com

24. Kvarter5
I köket på Kvarter5 står köksmästare Dennis Lind-
qvist och hans team för en levande och variations-
rik meny som tar ut svängarna med säsongerna. 
Vi väljer så långt det är möjligt råvaror från loka-
la producenter, maten är smakrik och alla inslag 
lagas från grunden – inga halvfabrikat används, 
inga genvägar tas.
I Vinbaren finns en varierad vinlista och här kan du 
kan unna dig ett bubblande glas champagne och 
någonting litet från tavlan – perfekt när du känner 
suget efter någonting lite salt.

 Höstmeny baserad på våra fina, lokala råvaror.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Norragatan 8, 22100 Mariehamn
GPS: 60.098836, 19.938711
info@kvarter5.ax, +358 (0) 18 15 555
www.kvarter5.ax

25. Bistro Avenue 	 	NY	
Nyrenoverad bistro och bar i centrala Mariehamn. 
Vi lagar enkel och okomplicerad mat från grunden 
och serverar den med utvalda drycker. 

 Lunch- och middagsservering, mat lagad från 
grunden!

Norra Esplanadgatan 2, 22100 Mariehamn
GPS: 60.097855, 19.940830
info@gottbergsgoda.se, +358 (0) 18 14900
www.bistroavenue.ax

26. Sittkoffska Gården
Njut av vällagad mat i en unikt gammaldags 
miljö mitt i Mariehamn. I anslutning till restau-
rangen finns en gårdsbutik fylld av åländska 
produkter. Handla yoghurt, smör och ostar från 
Ålandsmejeriet, äppeljuice från Grannas, Ama-
lias Limonad, Dahlmans korv och Sittkoffska 
Gårdens egna produkter.

 Skördefestmeny baserad på åländska råvaror.

 Kaffe med nybakat.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Torggatan 13, 22100 Mariehamn
GPS: 60.09903899999999, 19.942494399999987
+358 (0)18 176 12
www.sittkoffska.ax

PLÅPP ÅPP
27. Käringsunds Viltsafari
Kom till oss i Käringsund för en 45-minuters guidad 
rundtur i vilthägnet där du får se kron- och dovhjor-
tar, vildsvin, strutsar och lamor. Under turen gör vi 
uppehåll för att locka fram djuren och ge dem mat, 
vilket ger möjlighet att se dem på riktigt nära håll! 
En tur startar varje heltimme.
Våra egna köttprodukter finns till försäljning.
Plåppar Åpp: Lördag kl 12-16

  Hjortar, vildsvin, strutsar och lamor.

Gamla Käringsundsvägen 36, 22270 Eckerö
GPS: 60.231715, 19.539979
Kathrin Granberg Elimä, +358 (0) 457 343 5996
www.granbergs.ax



28. Bettys i Eckerö NY
I vår restaurang serverar vi god, vällagad mat på 
säsongens åländska råvaror. Att äta hos oss är en 
helhetsupplevelse – vårt läge, inredningen och 
dofterna från köket skapar en trivsam atmosfär för 
dig som lunch- eller middagsgäst! Hos oss kan du 
botanisera bland inredningsdetaljer och hantverk. 
I vår lanthandel finner du en hel del spännande 
åländska produkter och under Skördefesten erb-
juder vi smakprover av åländska godsaker som hör 
säsongen till!
Kl 15 uppträder kören Cantilena under ledning av 
Kim Jansson. 
Varmt välkomna till Bettys!
Plåppar Åpp: Lördag kl 10-20

 Hemlagad mat med säsongens råvaror.

 Hembakad äppelkaka och annat fikabröd, kaf-
fe, te samt lokalproducerade kylda drycker.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; saknar 
tillgänglig toalett.

Bagargatan 3, 22270 Eckerö 
GPS: 60.223896, 19.555051
Yvonne Sjöström, +358 (0) 18 38 058
www.bettys.ax

29. Saftstugan
Kom och se hur du kan ta tillvara din egen äppel-
skörd! David på Saftstugan visar hur snabbt och 
lätt det går att göra juice av sin egen fruktskörd. 
Juice av årets skörd finns sedan till försäljning, lik-
som kaffe och våfflor med äppelsylt och grädde 
för den fikasugna.
Plåppar Åpp:
Fredag kl 14-18
Lördag kl 12-18

 Kaffe och våfflor med äppelsylt och grädde.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; saknar 
tillgänglig toalett.

Killingholmsvägen 47, 22330 Tjudö
GPS: 60.3276002, 19.915316399999938
David Dahlblom, +358 (0) 457 342 4681

30. Södra Finströms Byalag
Vi Plåppar Åpp på Karl-Ersgården i Bjärström, med 
försäljning och aktiviteter för hela familjen. I vårt 
kafé finns försäljning av soppa med smörgås samt 
kaffe och äppelkaka. 
Plåppar Åpp:
Fredag kl 15-20
Lördag kl 15-20

 Soppa med smörgås.

 Kaffe och äppelkaka.

Karl Ersvägen, 22220 Emkarby
GPS:  60.249795,19.87799
Margaretha Brändström, +358 (0) 18 38 895

31. Pub Stallhagen   
Kom till Pub Stallhagen och smaka det egna bry-
ggeriets goda hantverksöl, i en omgivning med 
trivsam stämning! I anslutning till puben ligger 
bryggeriet Stallhagen och under Skördefesten 
håller vi rundvandringar som låter dig ta en or-
dentlig titt på det. Rundvandringarna hålls under 
söndagen, kl 11, 13 och 15.
Plåppar Åpp: Söndag kl 11-17

Getavägen 196, 22410 Godby
GPS: 60.240374, 19.962903
pubstallhagen@stallhagen.com, +358 457 344 8500
www.stallhagen.com

32. Ålands Skogsvårdsförening   NY
Träffa Ålands Skogsvårdsförening på Himmyra 
Gård och prata om skog och skogsbruk med ex-
perterna! Se den enastående konstnären Ulla 
Haglund skapa träkonst med motorsåg.
Plåppar Åpp:
Fredag kl 16-19
Lördag kl 12-19

Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
GPS: 60.170809, 19.774587
Torbjörn Björkman, +358 (0) 457 342 4855
landsbygd.ax/skogsvardsforeningen/

33. Skördeloppet
Utmana dig själv – kom till Himmyra Gård på lörd-
ag kl 11.30 och delta i Skördeloppet! Det är ett 4,5 
km långt terränglopp som går genom skog och 
mark med Skördefestinspirerade hinder. För barn 

finns ett kortare lopp med spännande hinder och 
utmaningar.
Priset för deltagande är 15 € vid förhandsbetaln-
ing och 30 € om du betalar på plats. Att delta i 
barnloppet är gratis.
Plåppar Åpp: Lördag kl 11.30-14

  Hinderbana för barn.

Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
GPS: 60.170809, 19.774587
Kasimir Antbrams, +358 (0) 40 051 3459
www.asf.ax

34. Granlunda Gård NY
Kom till oss på hästgården Granlunda Gård och 
kika in i stallen, ridhuset och gårdshotellet som är 
i stallbyggnaden. Hos oss händer en hel del, bland 
annat visar islandshästföreningen Álenskúr upp is-
landshästar under helgen och på lördag kl 16  går 
Åländska Mästerskapen i Käpphästdressyr av sta-
peln! Dömer gör internationelle dressyrdomaren 
Erik Lette, som dömt i såväl World Cup som OS-fi-
naler.
Vi kommer att ha utställning och försäljning av 
RUSTIK, gårdens egen möbeltillverkning av åter-
brukat virke samt utställning av Elin Mattssons 
konst med hästmotiv. Försäljning av Arnold’s ham-
burgare, kaffe, läsk, öl, mm. Under lördagen har vi 
olika barnaktiviteter.
Plåppar Åpp:
Fredag kl 16-19
Lördag kl 12-19

 ÅM i Käpphästdressyr och diverse andra 
barnaktiviteter.

 Hästar.

 Arnolds Hamburgare.

 Kaffe, läsk, öl och annat gott.

Vestansundabyaväg 290, 22130 Gottby
GPS: 60.160273, 19.846315
Caroline Andersson-Granlund, +358 (0) 40 522 2514
www.granlundagard.ax

35. Varubodens Kockskola
Alla barn som vill pröva på att laga mat på åländs-
ka grönsaker i säsong är välkomna till Varubodens 
Kockskola – vi Plåppar Åpp på Haga Kungsgård! Vi 
har åtta stationer för åtta små kockar åt gången. 
När ett barn är klart kan nästa i kön ta plats. Bar-
nen skär olika grönsaker som en vuxen ledare wokar. 
Kockskolan är ett perfekt tillfälle för barnen att lära 
sig mer om vår allra mest färggranna mat – grön-
sakerna! Kockskolan passar för barn som kan skära 
med vass kniv, från cirka 4 år -12 år. Barnen deltar, 
föräldrarna väntar, det tar ca 20-30 minuter / barn. 
Det är barnens egen försäkring som gäller. Kock-
skolan avslutas med att barnen får äta sin tillagade 
wok och får med sig sin kockmössa.
Plåppar Åpp:
Fre 15-19
Lör 11-15

 Kockskola för barn cirka 4-12 år.

 Barnen smakar av den mat de lagat.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
GPS: 60.305585, 20.000823
Harriet Strandvik, +358 (0) 40 559 2904

36. Judys Hantverk & Inredning
Det gamla slakteriet i Gölby har fått ett nytt an-
sikte, en levande verkstad där keramikern Judy 
Kuitunen numera huserar. I sin verkstad förvand-
lar hon lera till förtjusande tallrikar, koppar, skålar 
och en uppsjö av andra keramikprodukter som 
också finns till försäljning. 
Utöver det kan du handla lokala produkter och 
avnjuta ekologiska godsaker i caféet.
Plåppar Åpp:
Fredag kl 14-18
Lördag kl 12-18

 Kaffe med ekologiska bakverk.

Hindersvägen 1, Gamla slakteriet, 22150 Jomala
GPS: 60.196464, 19.942421
Judy Kuitunen, +358 (0) 18 19 988

37. Ålands fåravelsförening
Vi Plåppar Åpp på Fårgården i Jomala, dit du är 
varmt välkommen under lördagen! Vi kommer att 
ha fårkött samt olika hantverksprodukter till salu, 
bland annat fårskinn, skinnprodukter och ullkran-
sar. Titta på föreningens vallhundsuppvisning,  

bekanta dig med olika fårraser, se hur man spin-
ner ull till garn, låt barnen klappa lamm och prova 
på att åka med ponny och vagn.
Plåppar Åpp: Lördag kl 11-16

 Klappa lamm, tova ull och åk ponny med vagn.

 Får, vallhundar och ponnyer.

 Kaffe och te, smörgås och kaka.

Sjöhagsvägen 71, 22150 Jomala
GPS: 60.208783, 19.925460
Mia Söderdahl, +358 (0) 457 524 3991

38. Fananamma Ab  
I år håller vi tävlingen ”Ålands starkaste bonde” för 
andra gången – kom och tävla på Ålands Lands-
bygdscentrum i Jomala! Du behöver inte vara en 
riktig bonde för att delta. Stationerna hålls hemli-
ga in i det sista, men vi kan lova att du får använda 
varenda gnutta styrka du har i kroppen och gräva 
fram ditt Fananamma för att lyfta, dra och ha rol-
igt! Att delta kostar 25 € per person, eller 15 € per 
person för en grupp om fyra, och du måste ha fyllt 
16 år. För barnen kommer vi att ha en egen liten 
hinderbana.
För att hålla styrkan uppe kan du äta vår FANtas-
tiska tomatsoppa med bröd. Vi har också en del 
fika, godis och glass till försäljning. Välkommen!
Plåppar Åpp: Söndag kl 9-15

 Lopp med hinder för barn.

 Tomatsoppa med hembakt bröd.

 Fika, glass och godis.

Jomalagårds väg 16, 22150 Jomala
GPS: 60.178278, 19.984536
Susanne Sirén, +358 (0) 407 360 540
www.fananamma.com

39. 4H gården  NY
Kom förbi 4H gården och träffa djur i vår trivsam-
ma miljö! Gården är barnvänlig även för de yngs-
ta, med smådjur som kaniner och höns. Här finns 
också mycket sällskapliga minigrisar, getter och 
andra djur att klappa och glädjas åt samt fika till 
försäljning. Ålands Veterantraktorklubb kommer 
även att att ha sitt gårdsmuseum öppet med gam-
la jordbruksmaskiner och -redskap.
Plåppar Åpp: Lördag kl 11-16.

 Sandlåda med leksaker och klappa djur.

 Kaniner, getter, höns, minigrisar, mm.

 Saft, kaffe och äppeltårta.

Jomalagårds väg 23, Ålands Landsbygdscentrum, 22150 
Jomala
GPS: 60.178896, 19.985580
Tove Fagerström, +358 (0) 18 329 830 
www.4h.ax

40. Rädda Lumparns   
Reningsdamm   NY
Föreningen Rädda Lumparn har byggt en renings-
damm för att stoppa näringsämnen innan de ham-
nar i Östersjön och bidrar till övergödning. Projektet 
har genomförts i samarbete med Storängsdikets 
dikeslag och Landskapets Fastighetsverk. Dammen 
är ett av flera pilotprojekt som föreningen deltar i, 
med målet att så småningom alla åländska diken 
som mynnar i Lumparen eller direkt i Östersjön, ska 
minska sin miljöbelastning. Träffa oss och lär dig 
mer om projektet under Skördefesten! 
Plåppar Åpp: Lördag kl 12-15

Sjöåkersgatan, 22150 Jomala
GPS: 60.177730, 19.987594 
Carina Aaltonen, +358 (0) 40 564 5102
www.raddalumparn.ax

41. Jomala Församling
Skördemässa i S:t Olofs kyrka kl 11! Efter mässan 
serveras lunch och fika i Jomala församlingshem. 
Vi ordnar även pyssel och andra aktiviteter som 
passar hela familjen.
Plåppar Åpp: Söndag kl 11-15

 Pyssel och andra aktiviteter.

 Lunchservering.

 Kaffeservering med bakverk.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Godbyvägen 445, 22150 Jomala
GPS: 60.152369, 19.948656
Stefan Äng, +358 (0) 40 021 2898
www.jomala.evl.ax



42. Nybonds i Krogstad 
Kliv in på en gård där knappt något har ändrats 
sedan 1700-talet. I Nybonds gårdsmuseum 
bär allting med sig minnen från hundratals år 
– brödspadar, spinnrock, strykjärn, kaffekoppar 
och eldstad – allt är original från en svunnen tid.
I vårt kafé kan du ta en kopp kaffe till en bit äkta 
Ålandspannkaka med sviskonkräm och snömos. 
Dessutom finns det halmhoppning och aktiv-
iteter för barn samt försäljning av diverse pro-
dukter och hantverk på gården.
Plåppar Åpp:
Lördag kl 11-17
Söndag kl 12-16

 Halmhoppning och andra barnaktiviteter.

 Kafé.

Gamla krogstadvägen 193, 22630 Lumparland
GPS: 60.098147, 20.259318
Annsofi Joelsson, +358 (0) 457 313 4691

43. Västerro
Kom till vår småskaliga fiskförädling och -rök-
eri vid natursköna Herrön på lördagen! Ta en 
promenad ner till stranden via matserveringen 
i växthuset, titta in i fiskrökeriet och besök de 
trevliga gårdsförsäljarna. Kaffeservering har vi 
i kaffestugan vid stranden. 
Varmt välkommen önskar  Anders och Maria!
Plåppar Åpp: Lördag kl 11-20

 Sandlådor, lekstuga och barnaktiviteter.

 Fisktallrik med goda tillbehör.

 Kaffe med bulle från BAKA!.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Herrövägen 217, 22610 Lemland
GPS: 60.00936, 20.18468
Maria Sten-Westerberg, +358 (0) 40 745 8299
www.vasterro.ax

44. Mormors Gröna Hus NY
Hos oss i Mormors Gröna Hus kan du äta en 
härlig trerättersmiddag tillagad på åländska 
råvaror. Vi har en dukning på fredag och en på 
lördag, boka plats via telefon på +358 (0) 457 
345 0323 eller mejla boka@mormors.ax.
Plåppar Åpp:
Fredag kl 17-21
Lördag kl 17-21

 Trerättersmiddag på lokala råvaror.

Sjögrensgatan, 22610 Lemland
GPS: 60.079895, 20.090173
Matz Olsson, +358 (0) 457 345 0323
www.mormors.ax

45. Wätterros Gård 
Välkommen till oss för att träffa getter från vår 
lilla getgård med egen ostproduktion. Kom och 
klappa tama killingar, getter, får och lamm!
Vi har försäljning av getost, killingkött, rökt kött 
och skinn. Det kommer även att finnas smak-
prover. Du hittar oss invid Kea-markets parkering  
i Lemland.
Plåppar Åpp: Söndag kl 11-15

 Närkontakt med djur, bär oömma kläder!

 Getter och killingar, tackor och lamm.

 Smakprover.

Norrbyvägen 20, 22610 Lemland
GPS: 60.070767, 20.085188
Lita Gustavsson, +358 (0) 50 531  8768
www.watt.ax

46. Pingstförsamlingen på Åland 
Vi bjuder in till en glädjefylld gudstjänst i Ping-
stkyrkan, där vi tackar Gud för årets skörd. Barn 
mellan fyra och tolv år kan samtidigt delta i 
söndagsskolan. Efter gudstjänsten bjuds det på 
sopplunch till förmån för missionen. 
Plåppar Åpp: Söndag kl 11-14

 Söndagsskola.

 Sopplunch.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Pingstkyrkan, Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn
GPS: 60.090451, 19.939873
Barbro Wikström-De Wilde, +358 (0) 457 379 8805
www.pingstkyrkan.ax

47. Hotell Arkipelag  
– Ålandsfrukost         
Besök oss på Hotell Arkipelag för en härlig fru-
kost med ljuvlig smak av Åland under helgen! 
Buffén väntar på dig varje morgon under Skör-
defesten, så starta dagen hos oss innan du ger 
dig av för att utforska öppna gårdar, restau-
ranger och andra Plåpp Åppar. Frukosten kostar 
15 €, ring +358 18 24020 och boka bord!
Plåppar Åpp:
Fredag kl 7-10
Lördag kl 8-11
Söndag kl 8-11

 Frukostbuffé.

 Anpassad för rörelsehindrade.

Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
GPS: 60.099962, 19.944423
info@hotellarkipelag.ax, +358 (0)18 24 020
www.hotellarkipelag.com

48. Emmaus returcafé NY
I kaféet och trädgården serverar vi supergod 
gatumat, fräscha drinkar och fika. Självklart är 
maten och de alkoholfria drinkarna tillredda en-
ligt Emmaus returcafés klimatsmarta koncept – 
låg miljöpåverkan, lokalt och ekologiskt samt till 
stor del svinnvaror. I anslutning till kaféet finns 
vår stadsodling, en spännande, grönskande li-
ten oas i staden. 
Plåppar Åpp:
Fredag kl 17-20
Lördag kl 11-18

 Hemlagad, klimatsmart mat med lokala 
råvaror.

 Kaffe, te, drinkar och fikabröd.

Torggatan 16, 22310 Mariehamn
GPS: 60.096581, 19.942109 
Robert Jansson, +358 (0) 40 752 9191
www.emmaus.ax

49. Skärgårdshotellet Gullvivan NY
Besök oss på vår vackert belägna lilla udde  
i skärgårdskommunen Brändö, där vi i samar-
bete med Brändö Lax deltar som Plåpp Åpp 
på årets Skördefest! Vår restaurang med plats 
för 60 gäster har fullständiga rättigheter och 
terass. Hos oss kan du njuta av god mat och 
vackra havsvyer! Vi erbjuder även olika sorters 
aktiviteter, båtuthyrning, minigolf, simstrand, 
grillkåta, strandbastu och har egen gästhamn.
Vi har Guldvivas smycken samt produkter från 
Ege T Hantverk, M. Snellman Ropework, Inge-
borgs bageri och Lottas Design & Hantverk till 
försäljning.
Plåppar åpp:
Fredag kl 15-18
Lördag kl 12-16
Söndag kl 13-16

 Minigolf och simstrand.

 Restaurang med fullständiga rättigheter.

Brändö, 22920 Brändö
GPS: 60.432027, 21.049762
Karl-Johan Henriksson, +358 (0) 40 082 3714
http://www.gullvivan.ax/

50. Jurmo Highland Cattle
Förälska dig i Jurmo med dess Highland Cat-
tle-djur! Den lilla ön i Ålands nordöstra skärgård 
väntar på dig. Kom på en rundtur med traktor 
och träffa de långhåriga Highland Cattle-kor-
na och fåren som betar på Jurmo! 
I år kommer Ålandsfår att finnas på Jurmo och vi 
har försäljning av skinnfällar, korv och kött, mm.
Vandra längs naturstigen och se den enas-
tående vyn uppe i utsiktstornet. Barnen njut-
er säkert av olika lekar som både lär och roar 
också vuxna! Glöm inte konst och hantverk 
som du kan se bara på Jurmo!
M/S Doppingen trafikerar flitigt mellan Åva 
färjfäste i Brändö och Jurmo, också sent på 
kvällen.
Plåppar Åpp: Lördag kl 11-20

 Höhoppning, styltgång, barnens naturstig, 
kasta hästsko och mycket mera!

 Highland Cattle-kor och får.

 Café Kvarnen håller öppet under hela 
dagen.

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; 
saknar tillgänglig toalett men sådan finns 
i närheten (hamnen).

Jurmo, 22950 Jurmo
GPS: 60.516364, 21.075613
Leif Lundberg
leif@jurmo.ax
+358 (0) 40 072 1833
www.jurmo.ax

ÅLANDSBANKEN	STÖDER	SKÖRDEFESTEN
Skördefesten är glada att presentera årets sponsor av Plåpp 
Åpp-aktiviteterna – Ålandsbanken. Plåpp Åpp bjuder i år på 
rekordmånga spännande aktiviteter och flera nyheter.

– Ålandsbanken värnar, liksom Skördefesten, om lokala 
traditioner och om det som är närproducerat, äkta och lokalt. 
För oss är det också viktigt att stöda projekt som höjer Ålands 
attraktionskraft vilket i förlängningen ger flera besökare och 
arbetsplatser på Åland, förklarar Mikael Mörn, direktör för 
Ålandsbankens affärsområde Åland.

Skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson tackar varmt och 
förklarar varför Plåpp Åpp är så viktigt för Skördefesten:

– Plåpp Åpp-aktiviteterna fungerar som inkörsport för nya 
Öppna Gårdar och gör att mindre aktörer och föreningar också 
kan delta och visa upp sin kärnverksamhet. Därför uppskattar vi 
verkligen Ålandsbankens engagemang!

INVIGNING	I	HAMMARLAND	
I år är det Hammarlands kommuns tur att stå som värd för Skör-
defestens invigning. Öppningsceremoni med underhållning 
”i hästväg”ordnas hos vår nya Öppna Gård Himmyra, en nybyggd 
hästanläggning alldeles intill Långträsk i Hammarland.

Välkommen på Skördefestens invigning  
fredag 21 september kl 19!



PASSLOTTEN	VILL	DU	INTE	MISSA!
Skördefestens nya Passlott är en unik produkt för dig som älskar 
Skördefesten och alla våra lokala råvaror, handlare och produ-
center. Här får du oslagbara erbjudanden och kan delta i vårt 
lotteri med fina vinster från Skördefestens deltagare och sponsorer. 
För fler vinstchanser får du givetvis köpa fler Passlotter. Kryssa i de 
platser du besöker och lämna in på sista gården.

Genom att köpa lotten är du med och stöder den åländska lands-
bygden och bidrar till vårt långsiktiga arbete med Skördefesten. 
Gårdarna får 25 procent av intäkterna och kan till exempel ersätta 
alla parkeringsvakter som gör en stor insats för Skördefestens 
säkerhet, kvalitet och upplevelse.

Så	här	kan	du	skaffa	Passlotten
1. Bli medlem i föreningen Skördefestens Vänner 

Som tack för din medlemsavgift får du Passlotten gratis.

2. Köp Passlotten via appen Kloink 
Kloink hittar du i Google Play Store och AppStore.

3. Köp Passlotten hos Visit Åland 
Här kan du välja om du vill aktivera lotten digitalt  
eller få hem den i brevlådan.

4. Handla i butik eller på Öppen Gård under Skördefesten.

ÅLAND	GRÖNSKAR	-		
EN	FEST	SOM	FIRAR	VÅREN!
Njut av äppelblom och nyskördad sparris under Åland Grönskar, 
när våren är som allra vackrast. Besök Öppna Gårdar, träffa 
nyfödda lamm och kalvar, hitta sticklingar till trädgården, njut 
av landsbygdens goda smaker och umgås över gränserna 
mellan gammal och ung, stadsbo och lantbrukare, producent 
och konsument.

Gå in på alandgronskar.ax för närmare  
information när våren är i antågande!

Arrangör: Skördefestens Vänner r.f.

Åland Grönskar 24-26 maj 2019 - välkommen!

emmaus
RETURCAFÉ

vardagar
CAFÉ 11-15 • lunch 11-14

Klimat smart mat
och social hållbarhet

Torgg. 16 / Ämbetshuset
Ingång från parkeringen

www.emmaus.ax

Middag, musik och dans. Tävla i karaoke och vinn en helg i lyxstuga. 
Vinnaren har också chansen att sjunga en låt med Carina  

Sommarström och Yellow spaces under kvällen. 

www.baSTohoTel.CoM • Telefon: 018 42382 •  ÖPPeT  11.30-00.00
ÅK BUSS t/r fRÅn bUSSPlan MaRIehaMn kl 19

MUSIK&DANS
med YELLOW SPACES kl 21-00.00

Passlotten finns till salu här: Visit Ålands kontor, Varuboden i 
Jomala, Godby och City, Rundbergs Bil och Service, ombord på 
Eckerö Linjen, ombord på Rosella, Backmans Smakverk i Maxinge 
Center, Mattssons i Godby, Matboden i Lumparland. Du kan även 
köpa passet på alla Öppna Gårdar.

SKÖRDEFESTENS	VÄNNER
-	VI	VILL	BLI	FLER!
Som medlem i föreningen Skördefestens Vänner är du med 
och bidrar till utvecklingen av lönsamma och livskraftiga 
lantbruksföretag som kan producera livsmedel på ett 
hållbart och långsiktigt vis. Vi arrangerar medlemsresor, 
bondeupplevelser och som medlem får du även en gratis 
passlott. 

Bli medlem nu på: skordefest.ax/bli-medlem

Medlemsavgift: 20 euro.

Din medlemsavgift gör skillnad,  
landsbygden behöver dig!

2018

Största sortimentet av 
åländskt hantverk.

Café SALT håller öppet, 
gott kaffe med hembakt.

SALTs Herrorkester 
underhåller kl. 17.30-
19.30 fredag och lördag.

VÄLKOMMEN PÅ SKÖRDEFEST!

Öppet: Fred-lörd.10-20, sönd.10-14.
Sjökvarteret, Mariehamn, www.salt.ax

Digital passlott i 
samarbete med 
Kloink appen.

Efterfest
LÖRDAG 22/9 FRÅN KL 20

med Skrömta – salt, sött, stenhårt och roligt!

Efterfest
LÖRDAG 22/9 FRÅN KL 20

med Skrömta – salt, sött, stenhårt och roligt!



Skördefestens Vänner r.f.
Kontakt: Skördefestkontoret, tel: +358 457 3455938 
E-post: info@skordefest.ax, www.skordefest.ax

Skaffa	Passlotten Exklusiva erbjudanden från våra 
deltagare och sponsorer, massor av fina vinster – och dessutom 
är du med och stöder den åländska landsbygden!.

Kontanter	är	kung Alla försäljare har inte möjlighet att ta 
emot bankkort.

Hitta	med	hemsidan Navigera mellan Skördefestens 
evenemang med hjälp av din smartphone! Gå in på skordefest.ax 
och klicka på kartlänken vid varje Gård/Restaurang/Plåpp Åpp. 
När du närmar dig finns Skördefestskyltar och stormlyktor som 
leder dig på rätt.

Kloinka	din	Skördefest Kom ihåg att du kan planera din 
Skördefestrunda på appen Kloink som finns att ladda ner i App 
Store och Google Play.

Håll	koll	på	hunden Alla djur på gårdarna är inte vana 
med hundar. Tänk på att inte låta din egen hund gå för nära dem.

Skördefesten	växer ...och det är roligt, så klart! Då de 
flesta gårdar har öppet hus bara under Skördefesten, har de inte 
rutiner för att ta emot hur många gäster som helst samtidigt. 
Därför kan det ibland bli kö. Vi hoppas att du ser det som en del 
av upplevelsen och unnar dig att inte ha bråttom.

Färska	varor	–	hela	vägen	hem	Du kommer gar-
anterat att hitta en massa god mat att köpa hem. Ta med en 
kylväska så håller sig varorna fräscha ända hem till matbordet.

Syns	du	så	finns	du När mörkret sänker sig över landsby-
gden är det viktigt att synas och se. Ta reflexer och ficklampa till 
din hjälp.

Fötterna	på	(i)	jorden	Lera och jord hör landsbygden 
till. Med rejäla skor slipper du bli blöt och smutsig om fötterna.

Smaka	på	landsbygden Både på Skördefestrestau-
rangerna och på Öppna Gårdar med matservering serveras 
vällagade måltider av kreativa kockar. Läs mer på skordefest.ax 
under rubriken Mat & Dryck.

Boka	är	bäst Är ni ett större sällskap som vill äta? Boka 
gärna måltiden i förväg. På så sätt kan värdarna ge er bästa 
möjliga service. Bokningar görs direkt till respektive Restaurang 
eller Öppen Gård.

Vidga	vyerna Många besökare handlar ivrigt, och ibland 
händer det att något tar slut. Men var inte ledsen över det – se 
det i stället som en chans att hitta en ny favoritprodukt.

Dassdags?	Alla gårdar har toalett. Har du riktig tur får du 
uppleva charmen med ett utedass.

Ta	det	lugnt	i	trafiken	Om vi alla kör lugnt och försiktigt 
blir transporterna mellan gårdarna både säkrare och trevligare. 
Passa på att samåka med dina vänner – ett perfekt tillfälle att 
umgås en extra stund. Och så är det bättre för miljön också!. 

Välkommen åter! Boka in nästa års Skördefest redan nu. 
Den går av stapeln 20 – 22 september 2019.

NÅGRA TIPS INFÖR BESÖKET

Hur ser din Skördefest ut?  
Tagga dina bilder med  
#skördefeståland2018 #skördefeståland.

A R R A N G Ö R :

VI SES PÅ
HAGA KUNGSGÅRD

UNDER SKÖRDEFESTEN!

Vi samarbetar 
med Skördefesten.

MISSA	INTE	VÅR	NYA	
SKÖRDEFESTKASSE!
Du	hittar	den	hos	alla	Öppna	Gårdar,	
Plåpp	Åpp	och	Restauranger.


