
FREDAG 20 SEP & LÖRDAG 21 SEP kl. 11– 20
SÖNDAG 22 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  2 0 1 9



ÖPPNA GÅRDAR
fredag	 20	sep	kl.	11	–	20
lördag	 21	sep	kl.	11	–	20
söndag	 22	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 barnaktiviter  som vi 
bjuder på finns gårdens hängmörade biffkött till 
försäljning i styckeriet samt medvurstar, lövbiff, 
rökt Delikatess stek, grillkorvar, hamburgerbif-
far, marinader och gårdens kryddblandningar. 
Specialpris på malet kött och kryddblandningar. 
Mängder av andra lokalproducerade varor finns 
också till försäljning. OBS! Öppet fre-lör kl. 
11-21.

PROGRAMINFO:

Boksläpp med krigsveteranen Derrick Nilsson, 98 
år. Han berättar om sitt liv och sin nya bok ” Nästan 
hundra år och lite till”.
Teaterföreställning baserad på tre starka karak-
tärer ur Bolstaholms historia; Amiralen Nils Åhman, 
Vildmajoren Ehrenmalm och Fridolf Sundberg.
Berättelser: Hur levde kvinnor och barn förr i tid-
en? Pedagog Annica Dahlbjörk berättar om vilken 
syn man hade på kvinnor och barn och om deras 
levnadsvillkor.
Geta folkdräkt presenteras av Ålands Marthadis-
trikts hemslöjdssektion. Dräkterna presenteras och 
man berättar om vilka olika varianter det finns av 
dräkterna och hur de tillverkas.
Utställning av åländska naturmotiv, blomutställn-
ing med Ålandsfuchsian – rösta fram den vack-
raste blomman.

TIDER FÖR PROGRAM

Fredag 20 september
Kl. 11-13 Boksläpp med Derrick Nilsson.
Kl. 14 och 19 Teaterföreställning om Bolstaholms 
karaktärer.
Kl. 15 och kl. 18 Berättelser: Hur levde kvinnor och 
barn förr i tiden?
Kl. 14-15 och Kl. 16-18 Ponnyridning.

Lördag 21 september
Kl. 12, 13, 14, 17 och 19 Teaterföreställning  
om Bolstaholms karaktärer.
Kl. 15 Geta folkdräkt presenteras.
Kl. 12-13 och kl. 16-18 Ponnyridning.

Söndag 22 september
Kl. 13 och kl. 15 Teaterföreställning om  
Bolstaholms karaktärer.
Kl. 13.30-15 Boksläpp med Derrick Nilsson.
Kl. 13-16 Ponnyridning.

 Biffkor av rasen Charolais, hästar och höns.

 Hamburgare, korvburgare, grönburgare, öl.

 Ponnyridning, tramptraktorrally, ansiktsmåln-
ing, luftgevärsskytte, skattjakt i halmslott, 
mekanisk rodeotjur, rundtur med biltraktor till 
djuren på betet, labyrint mm.

 Gården är anpassad för rörelsehindrade men 
saknar anpassad toalett. Fråga gärna vår 
personal för hjälp.

 Kaffe, Bolstaholmsbakelse med smak av 
äpple, nygräddade bullar, kakor. L, G, vegan.

Henrik Sundberg, +358 (0) 4573135400 
Bolstaholmsvägen 22, 22340 Geta
60.353574, 19.875421 
www.bolstaholm.ax

2 Marskogens Lamm 
Ett litet familjejordbruk med inriktning på 
fårskötsel. På gården finns ett eget styckeri 
med tillverkning av korv, rökt kött och andra 
charkprodukter. Marskogens Lamm har fått flera 
utmärkelser för sina produkter i tävlingar både i 
Sverige och Finland. 
På plats finns även många andra åländska produ-
center som säljer hantverk och mathantverk av fi-
naste slag, bl.a. honung, bröd, getost, lokalrostat 
kaffe, ekologiska grönsaker, havtornsprodukter, 
får- och getskinn samt lammullsgarn.  
Nyhet: Lansering av en ny grillkorv med smak av 
Stallhagens porter.  

 Får och lamm. 

 Pub Svarta Gumsen serverar läcker mat. 

 Kaffe med dopp. 
Ann Sundberg, +358 (0) 4573420784 
Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle
60.248862, 19.872571 
www.marskogens.wordpress.com

3 Stallhagen NY     
Pub Stallhagen ligger mitt på Åland och i 
anslutning till bryggeriet Stallhagen i Finström. 
Här produceras och serveras god hantverksöl i en 
omgivning med stämning och trivsel. På Skörde--
festen är den förstorade gårdsbutiken öppen alla 
dagar där du kan köpa med dig Stallhagen och 
andra åländska produkter och hantverk hem.  
Det finns också möjlighet att gå en guidad tur i 
bryggeriet, turen går varje heltimme med början 
kl. 12. Sista turen för dagen startar kl. 17. 
Nyhet: Ny förstorad gårdsbutik. 

 Matservering i Pub Stallhagen.  
Johanna Dahlgren, +358 (0) 457 344 8500 
Getavägen 196, 22410 Godby 
60.240359, 19.962916 
www.stallhagen.com

4 Drygsböle Gårdscafé 
Välkommen till Drygsböle gårdscafé som finns på 
skullan i gårdens ladugård. Ta en kopp kaffe och 
njut av den välfyllda och omtyckta kakbuffén. 
Titta även in i gårdsmuseet som förtäljer gårdens 
400-åriga historia.  Utställning av veterantraktor-
er, med möjlighet att även åka på rundtur. 
Nyhet: I år serveras hamburgare med hembakt 
bröd.

 Hamburgare med hembakt bröd. 

 Sandlåda, käpphästbana, ansiktsmålning. 

 Gården är delvis handikappanpassad men 
saknar handikappanpassad toalett. 

 Kaffe och kakbuffé. 
Britt-Marie Sundqvist, +358 (0) 400880570 
Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland 
60.180508, 19.790184 

5 Himmyra Gård 
Himmyra Gård är en nybyggd modern hästgård 
mitt ute i Hammarlandsskogen. Här bedrivs 
träning och tävling för dressyr- och hopphästar, 
ryttarträning och mindre avelsverksamhet. Under 
Skördefesten visas här hur man tränar och tävlar i 
hoppning och dressyr. Islandshästföreningen Alen-
skur är på plats med uppvisning kl. 18.30 på lörda-
gen.  I gårdens kafé kan du njuta av rådjurssoppa 
från rådjur som jagats i markerna runt gården, en 
fin grönsakssoppa, grillad korv kanske med en öl till 
eller varför inte en kopp kaffe med tilltugg. Försäl-
jning av bl.a. hemlagat godis, hantverk, konst, lök 
från Södergårds, m.m. Skördeloppet arrangeras 
här i år under fredagen. Barnloppet startar kl. 17 
och loppet för vuxna kl. 18.
Nyhet: Uppvisning av hästtävling, Is-
lands-hästuppvisning, bågskytte.

 Hästar. 

 Rådjurssoppa eller grönsakssoppa med hem-
vetesmörgås, grillad korv, öl, fika. 

 Ponnyridning, pyssel, tipsrunda, luft-
gevärs-och bågskytte.  

 Gården är anpassad för rörelsehindrade, 
handikappanpassad toalett finns och man 
kan komma in i ridhuset med rullstol. 

Rebecka Eriksson, +358 (0)40 833 7396 
Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland 
60.1946634,19.7811006 
www.recoequestrian.fi

6 Cederbergs                
På Cederbergs kan du upptäcka världens kan-
hända 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! Det blir utställning 
av gamla och nya traktorer och finns förstås 
mängder av lokala produkter till försäljning, både 
grönsaker, frukt och förädlade produkter.  
Nyhet: Försäljning av trädgårdsfigurer av betong. 

 Lamm, kalvar och hästar. 

 Korv med bröd. Ålandspannkaka. 

 Halmhoppning. Lär dig hur en väderkvarn 
fungerar.  

 Kaffe med dopp. 
Göran Dahl, +358 (0) 400 450 004 
Saltviksvägen 212, 22320 Saltvik 
60.314194, 19.980030
 

7 Haga Kungsgård & Ålandsmejeriet 
Haga Kungsgård är en av Ålands större mjölk-
gårdar med 370 mjölkande kossor. Här bedriver 
bonden Kristoffer Lundberg modern mjölkpro-
duktion i en genuin miljö där gammalt möter 
nytt. Den härliga, familjevänliga Skördefesten på 
Haga ordnas i samarbete med Ålandsmejeriet och 
Ålandsbagarn som deltar med försäljning av bl a 
ost, bröd, munkar och glass, samt smakprover och 
aktiviteter. 
Under Skördefesten finns här massor att se, göra 
och smaka på. Åk på guidad traktortur inne i vår 
moderna ladugård, gå tipsrundan, titta på trak-
torutställningen, hoppa i halm, hälsa på gårdens 
djur, se årskurs 6:s utställning “Vad gör du för att 
vara naturens bästa vän” och lyssna på live musik.
På plats finns även Dahlmans med massor av 
smakprover och fina åländska charkprodukter.  
Även gårdens eget nötkött finns till försäljning, lik-
som fisk, rökt fårkött, grönsaker, havtornsproduk-
ter, gelé, saft och blommor.

PROGRAM

Fredag 20 september
Kl. 12-16 Förstadagssutgivning av skördefest- 
frimärke.
Kl. 14.30-19 Live musik med Christer & Uffe.
Kl. 19 Saltviks kommun inviger skördefesten.

Lördag 21 september
Kl. 12.00 Dunderdans showgrupp.
Kl 12.30-16.30 Steel FM livesänder
Kl. 19-22 Pubkväll med live musik: Lelle & Grabbarna.

Nyhet för i år
Kl. 19-22 på lördagen, Pubkväll på Haga Skullan.

 Hästar, kor, höns, får.

 Wok på produkter från Dahlmans och Ålands 
Trädgårdshall. Skördefestkorv från Dahlmans.

 Halmhoppning, sandlåda, käpphästbana, 
trampbilar m.m.

 Det finns parkering för rörelsehindrade på gården.

 Kaffe, åländsk äppeljuice, goda bakverk och 
smörgåsar.

  
Pia Nyberg, +358 (0) 457 38 232 55 
Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby 

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

Skördefesten delas upp i Öppna Gårdar, Skördefestrestauranger och Plåpp Åpp-aktiviteter. 
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 informa-
tionen hittar du på skordefest.ax eller deltagarnas egna facebook-sidor.

Planera din rutt på skordefest.ax eller via appen Kloink.
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8 Taffel Chipsfabrik      
I Taffelfabriken förädlas potatis från 60 åländska 
potatisodlare till chips. Besök en av Ålands största 
industrier och lär dig allt om chipstillverkning un-
der guidade rundturer i fabriken, fabriksområdet 
och lagret. Givetvis bjuds det på smakprover! 
Missa inte Taffel Run, ett motionslopp med ut-
maningar och hinder längs vägen som passar för 
både stora och små. Sträckor och utmaningar är 
anpassade efter ålder. Loppet går runt chipsfab-
riken och äger rum på söndag morgon.  
Nyheter:  
-Popup-restaurangen Björns Bistro, där Björn 
Ekstrand serverar lunch och middag.  
-Taffel Run, motionslopp med utmaningar för 
stora och små.  
-Taffels egen nya alkoholfria dryck speciellt 
framtagen av Joel Lindholm.  

 Lunch och middag i Björns Bistro. 

 Trampcyklar, smakprovning av chips, an-
siktsmålning, tipsrunda, potatiskastning samt 
Taffel Run.    

Mysan Sundqvist, +358 (0) 407261746 
Sundsvägen 420, 22410 Godby 
60.244421, 20.054022 
www.taffel.fi/sv

9 Mattas Gårdsmejeri 
Hos Mattas i Finby bedrivs traditionellt jordbruk 
och mjölkproduktion i liten skala. Av mjölken från 
gårdens sju mjölkkor tillverkas ekologisk ost, yo-
ghurt och glass i eget mejeri. Passa på att handla 
Mattas egna produkter med dig hem! På gården 
finns också en mängd andra marknadsförsäljare 
som erbjuder allt från lokal äppelmust, hemlagat 
godis och hudvård från skogen till havtornspro-
dukter, kött och hantverk. 
Servering av kaffe och söta bakverk på höskullen. 
För den lite hungrigare finns halloumiburgare och 
ostpaj. För barnen finns halmhoppning och andra 
roliga aktiviteter.  
Nyheter: 
-Simon Påvals smider i smedjan på fredag kväll 
och under lördagen. 
-Bärkraft.ax berättar om visionen ”Alla kan blom-
stra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. 

 Kalvar, kor och hästar. 

 Ostpaj och halloumiburgare. 

 Halmhoppning m.m.  

 Kaffe och många olika bakverk. 

ruksredskap. Under Skördefesten demonstreras 
ett antal gamla motorer och Fordson traktor från 
1937 samt John Deere från 1939. Även servering 
och försäljning av hantverk. 
TIPS! Parkera bilen på ett ställe och promenera 
eller åk veterantraktortaxi mellan Skördefestgård-
arna i byn. Taxin kostar 1 € per person.  
Nyhet: Pärthyvling alla dagar kl. 14 och 16 samt 
vedklyvning. 

 Sandlåda. 

 Parkering för rörelsehindrade finns uppe vid 
kvarnen. 

 Kaffe med Ålandspannkaka och hembakt  
kaffebröd. 

Tore Karlsson, +358 (0) 4573613385 
Södra Lumparbyvägen 47, 22630 Lumparland 
60.117230, 20.242850

13 Lumparby Ollas 
Lumparby Ollas bjuder in till en stämningsfull och 
genuin gårdsmiljö från 1800-talet. Här arbetar 
man småskaligt och hantverksmässigt med både 
mat och hantverk och serverar både sött och salt 
i eget gårdskafé. På gården samlas också andra 
hantverkare som skapar ett brett, kvalitativt och 
intressant utbud för alla. 
TIPS! Parkera bilen på ett ställe och promenera 
eller åk veterantraktortaxi mellan skördefestgård-
arna i byn. Taxin kostar 1 € per person. 
Nyhet: Viktor Crafts & Design finns på plats med 
utvalt sortiment.

 Fisksoppa och hemvete med laxröra 

 Gårdskafé med både sött och salt. 
Inger Nygård, +358 (0) 40 844 9800 
Södra Lumparbyvägen 25, 22630 Lumparland 
60.120247, 20.243917 
www.lumparbyollas.ax

14 Utgård                        
Gammalt möter nytt på  Utgård mitt i Lumparby. 
Här hittar du gårdens mathantverksprodukter 
från egen havtornsodling samt hantverk av textil, 
metall, trä och mycket annat. I Café Snickarboden 
serveras kaffe med hembakat bröd, Ålandspann-
kaka och gårdens saft. I Ladugrillen finns ham-
burgare i pitabröd med chilibearnaise, grillade 
barnhamburgare samt öl från Stallhagen.

Jennifer Sundman, +358 (0) 457 342 5844 
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund 
60.226517, 20.172545 
www.mattas.ax

10 BAKA!                 
I det lilla bageriet och konditoriet BAKA! i 
Kastelholm bakar Diana och Henrik bröd, tårtor, 
bakelser och andra godsaker, oftast med ekolo-
giska, närproducerade råvaror.  Se på när det är 
full fart i bageriet, njut av en mysig fika eller ät dig 
lite mer mätt på husets goda pizzor. Passa på att 
köpa med dig nybakat bröd och färska bakverk, 
åländska delikatesser och lokalt hantverk. Från 
BAKA finns även en stig som leder direkt till Smak-
byn. Det går alltså fint att lämna bilen och ta en 
uppfriskande promenad i naturen!  

 Husets pizza. 

 Marsipanverkstad.  

 Kafé med goda bakverk. 
Diana Åkerberg, +358 457 344 6200 
Tosarbyvägen 5, 22520 Kastelholm 
60.230588, 20.090606 
www.baka.ax

 

11 Brobacka Gästhem 
Inhyst i ett gammalt, charmigt trähus från 1925 
finns Brobacka gästhem med tillhörande kafé och 
en liten butik. Här säljs hantverk, presentartiklar 
och i år även nybakta bullar och bröd. Skörde-fes-
ten till ära serveras en mustig pumpasoppa 
gjord på närodlade pumpor och grönsaker från 
granngården i Björsby. 
På lördagen uppträder Ukuleleorkestern U3 från 
Kyrkslätt i Brobackas trädgård, från kl. 16 till 20. 
Nyhet: Köp med dig nybakta bullar och bröd hem!

 Pumpasoppa, paj och lättare matservering. 
Även gluten- och mjölkfria alternativ. 

 Kafé med goda bakverk. 
Katja Mustonen-Kemmelmeier, +358 (0) 457 344 9229 
Ängsgatan 177, 22150 Jomala 
60.201499, 19.958053 
www.brobacka.ax

12 Sågkvarnen i Lumparby 
Besök den rekonstruerade sågkvarnen och det lilla 
museet med veterantraktorer och gamla jordb-

Gårdar med djur   Matservering   Barnaktiviteter   Anpassat för rörelsehindrade   Kaffeservering 

www.skordefest.ax  ▶  Hitta till gårdarna och sök efter dina favoritprodukter. 
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På gården finns en utställning av gårdens 
maskinpark och mopeder. För barnen finns 
många aktiviteter, till exempel att gå på styltor, 
bokstavsjakt, sandlåda, bollkastning m.m. 
TIPS! Parkera bilen på ett ställe och promenera 
eller åk veterantraktortaxi mellan Skördefest-
gårdarna i byn. Taxin kostar 1 € per person. 
Nyhet: Signering och försäljning av boken 
”Breven från E” av Pernilla Lindroos samt utställn-
ing och försäljning av originalteckningarna till 
Anne Ankas nya Änglalek.

 Hamburgare i pitabröd. 

 Gå på styltor, bokstavsjakt, sandlåda, 
bollkastning m.m. 

 Parkering för rörelsehindrade finns i närheten. 
Maskinhallen ligger på marknivå med grus-
plan utanför. Utedass. 

 Kaffe med hembakt, Ålandspannkaka.  
Agneta Wilhelms, +358 (0)457 382 3083 
Lumpovägen 103, 22630 Lumparland 
60.12073274084601, 20.248390674460097 
www.agnetaw.wordpress.com

15 Amalias Limonadfabrik  
& Mercedes Chocolaterie 
I Amalias Limonadfabrik förädlas fina, solmogna 
bär och frukter till god och läskande kolsyrad dry-
ck. Amalias Limonadfabrik är stolt 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. 
Här kan bekanta dig med tillverkningen i fabriken. 
Från gårdsbutiken kan du köpa med dig alla goda 
limonader och andra drycker. Även chokladpro-
dukter finns till salu.
Nyhet: Mercedes Chocolaterie har flyttat in 
i fabriken, här kan du kan bekanta dig med 
chokladtillverkning!

 Focaccia och ciabatta från Johannas Hem-
bakta, drycker från fabriken.  

 Gården är anpassad för rörelsehindrade. 

 Kaffe, morotskaka och vaniljbullar från 
Johannas Hembakta. 

Johanna Berglund, +358 (0) 405183214 
Lemlandsvägen 1864, 22610 Lemland 
60.076580, 20.199923 
www.limonad.ax

16 Open Water Brewery 
Open Water Brewery är Ålands nyaste och mest 
egensinniga mikrobryggeri med gårdsförsäljning 
av färsk, lokalt framtagen hantverksöl. Ta en 
titt in i bryggeriet, testa en ölprovningsbricka, 
en gravlaxmacka från Västerro, läckra rårakor 
från Våffelrakan eller något annat gott! Avsluta 
besöket med att handla spännande öl - här finns 
över 10 olika öl och cider att välja bland.  
Under Skördefesten fylls bryggerigården även på 
med andra försäljare. Du hittar bl.a. inlagd gurka, 
vaktelägg och chiliprodukter, allt lokalproducerat 
från byn. Gårdsbutiken har även utökat med ett 
stort utbud av Åländska produkter. Om allt går 
enligt plan släpps en helt ny cider inför Skördef-
esten - inga garantier dock, tiden är knapp!
Nyheter: 
-En ny Skördefestöl släpps. 
-Gårdsbutiken utökar rejält med en stor variation av 
lokala åländska produkter - allt under samma tak! 
-Street food från bl.a. Våffelrakan och Västerro. 

 Gravlaxmackor från Västerro och rårakor från 
Våffelrakan.   

 Gården är anpassad för rörelsehindrade men 
det finns ingen anpassad toalett. 

 Kaffe och kaka. 
Jonas Jakobsson, +358 (0) 40 74 20 766 
Knutsbodavägen 15, 22160 Lemland 
60.070563, 20.030058 
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, båthus och mycket annat. Under Skör-
defesten samlas här en mängd marknadsstånd 
med allehanda hantverk och produkter till salu. 
Pub Niska serverar plåtbröd och inne på SALT 
finns kaffeservering med goda bakverk.  
Nyhet: Tipsrunda för barn (vuxna också). 

 Plåtbröd hos Pub Niska. Ledholmare (strömmings-
burgare), hemlagade vårrullar, våfflor m.m. 

 Tipsrunda. 

 På platsen finns handikappanpassad toalett. 

 Kaffe med dopp hos SALT. 

Janna Johansson, +358 (0) 40 528 3899 
Sjökvarteret, Österleden 110, 22100 Mariehamn 
60.104989, 19.944938 
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. Här dukas det 
upp en spännande Skördefestbuffé med kalla och 
varma rätter och ett dignande dessertbord med 
allt vad du kan önska.   

 Skördefestbuffé.  

 Anpassat för rörelsehindrade.  
 +358 (0) 18 49530 
Getabergsvägen, 22340 Geta 
60.385192, 19.844118 
www.soltuna.ax

19 Bettys Restaurang & Skafferi 
Möt den ljuva doften av hemlagad mat i Bettys 
ombonade restaurang. Här trivs alla, oavsett än-
damålet med besöket. Här serveras god, vällagad 
mat på säsongens åländska råvaror. Hos Bettys är 
måltiden en helhetsupplevelse – läget, inrednin-
gen och dofterna från köket skapar en skön och 
trivsam atmosfär. På Bettys skapas all mat från 
grunden, vilket kan ta lite längre tid, men slutresul-
tatet blir så mycket bättre. I restaurangen finns 
också en inredningsbutik, där du kan botanisera 
bland inredningsdetaljer och hantverk, kanske 
medan du väntar på maten? I Bettys  
Skafferi, Lanthandeln i samma hus, hittar man 
såväl dagligvaror som delikatesser från Åland. 
Under Skördefesten laddas hyllorna fulla med 
allt det som SkördeÅland har att erbjuda. Varmt 
välkommen till Eckerö, Storby och till Bettys! 

 Säsongsmeny baserad på åländska råvaror. 

 Delvis anpassad för rörelsehindrade; saknar 
tillgänglig toalett. 

 Kaffe med hembakat, både smörgåsar och 
kaffebröd 

 +358 (0) 18 38058 
Bagargatan 3, 22270 Eckerö 
60.223844, 19.555036 
www.bettys.ax

20 Bastö Bykrog           
Välkommen till vackra Bastö där det lugna 
innanhavet möter den åländska landsbygden. Här 
serveras hemlagad mat på åländska råvaror med 
en internationell touch. Njut i en mysig omgivning 
med personlig service och livemusik. Uteserverin-
gen ligger alldeles bredvid ängen med betande får 
och med vacker utsikt över vattnet. Här blir man väl 
omhändertagen. På kvällen spelar Conny Henrix 
dansbandsmusik, perfekt för en rolig svängom. 
Nyhet: Marina Jansson har utställning med sina 
akrylmålningar! Möjlighet finns också att köpa 
hennes vackra konstverk. 

 Får 

 Hemlagad mat på åländska råvaror. 

 Det går att ta sig fram med rullstol i restau-
rangen. Anpassad toalett saknas dock. 

+3584573449583 
Bastövägen 531, 22310 Pålsböle 
60.3031895, 19.8904138 
www.bastohotel.com 
 

21 Smakbyn                                   
I Smakbyn i Kastelholm, Sund finns allt för oss som 
älskar åländsk mat. Smaka den goda skördef-
estbuffén - komponerad av Michael Björklund, 
baserad på lokala råvaror och höstens skörd. Ta en 
fika, strosa i vinkällaren, handla med dig äppelvin 
och middag hem eller hitta det du gillar hos alla 
försäljare i bränneriet. Eller varför inte provsmaka 
de ädla dryckerna från Smakbyns Bränneri?

 Skördefestbuffé, fika från vårt bageri, smak-
prover från dryckerna i vårt destilleri. 

 Skattjakt och tipsrunda. 

 Lokalen är anpassad för rörelsehindrade. 

 Vi erbjuder fika från vårt eget bageri, på vårt 
Wärdshus på andra sidan vägen.

 +358 (0) 18 43666 
Slottsvägen 134, 22520 Kastelholm 
60.231472, 20.085110 
www.smakbyn.ax

22 Furulundsgården
Missa inte Furulundsgårdens omåttligt populära 
viltmeny, baserad på kött, bär och svamp - allt 
jagat och plockat på egna marker runtom Bomar-
sund och i den åländska skärgården. Furulunds 
goda sjöfågel är känd både väster och öster om 
Åland. Den härliga måltiden avslutas förstås med 
kaffe och Ålandspannkaka! Under fredagen och 
lördagen visas här gamla motorer.   

 Viltmeny.  

 Restaurangen är anpassad för rörelsehindrade.

 Kaffe och Ålandspannkaka och annat hem-
bakt kaffebröd. 

+358 (0) 40 553 2631 
Bryggvägen 11, Bomarsund, 22530 Sund 
60.212560, 20.235652 
www.furulundsgarden.ax

23 Övningsrestaurang Hjorten 
De duktiga eleverna vid övningsrestaurang 
Hjorten serverar en buffé av höstsoppor tillagade 
på årets skörd tillsammans med spännande 
tillbehör och hembakat bröd. Efter soppbuffén 
serveras kaffe med sötsaker. Buffén kostar 18 €/
vuxen  
och 9€ /barn (6-12 år). 
Köp gärna med skolans eget bröd och andra 
läckerheter såsom honung och salt.  

 Soppbuffé med spännande tillbehör. 

 Restaurangen är anpassad för rörelsehindrade.

 Kaffe och sötsaker från skolans konditori. 
+358 (0) 18 536200 
Strandgatan 1, 22100 Mariehamn 
60.107618, 19.941746 
www.hjorten.ax

24 Pub Niska Sjökvarteret 
Här serveras Michael Björklunds berömda 
plåtbröd (pizza på åländska). Lite tunnare, lite 
godare – och dessutom avnjuter du ditt plåtbröd 
i en mysig miljö inspirerad av Smugglarkungen 
Algot Niska och hans liv. Alla plåtbröd grundas 
med hemkokt tomatsås och Ålandsmejeriets 
speciella ostblandning ”Niska”, och läckra top-
pings, som långkokt åländsk nötstek, och goda 
såser som bearnaise och aioli. För de små finns 
det inbakade piratplåtbrödet – som en skattkista 
med smarrigt innehåll. Psst! Alla plåtbröd går att 
få för hemsmuggling i låda. 

 Niskas plåtbröd (pizza på åländska). 

 Restaurangen är anpassad för rörelsehindrade. 
+358 (0) 18 19151 
Sjökvarteret, Östra hamnen, 22100 Mariehamn 
60.105315, 19.945082 
www.pubniska.com

25 Kvarter5                    
I köket på Kvarter5 står kockarna för en levande 
och variationsrik meny som tar ut svängarna en-
ligt säsong. Vi väljer så långt som möjligt råvaror 
från lokala producenter, maten är smakrik och allt 
tillagas från grunden, utan genvägar. Unna dig 
ett glas bubblande dryck och någonting litet från 
menytavlan – perfekt när du känner suget efter 
någonting lite salt. Varje månad presenteras 
även Månadens öl från Stallhagen. 

 Meny enligt säsong.  

 Ramp till huvudentrén. Entrén från Ålandsvägen 
är på markplan. Toalett för rörelsehindrade.

+358 (0) 18 15 555 
Norragatan 8, 22100 Mariehamn 
60.098878, 19.938711 
www.kvarter5.ax

26 Restaurang Sittkoffska Gården 
Njut av vällagad mat i en unikt gammaldags 
miljö mitt i Mariehamn. Här lagas genuint god 
mat av råvaror med hög kvalitet. Rejäl husman-
skost, långkok, färsk pasta och en alldeles egen 
specialhamburgare finns på menyn. Avsluta med 
ett besök i Gårdsbutiken, fylld med gårdens eget 



 Restaurangen är anpassad för rörelsehindrade.
+358 (0) 18 17612 
Torggatan 13, 22100 Mariehamn 
60.099050, 19.942438 
www.sittkoffska.ax

27 Emmaus Returcafé  
På Emmaus returcafé och i Emmaus stad-
strädgård serveras supergod klimatsmart mat, 
drycker och fika. Emmaus returcafé använder 
lokala och ekologiska produkter samt svinnvaror 
som matbutikerna annars skulle slänga bort.  
I anslutning till kaféet finns Emmaus stadsodling 
- en spännande, grönskande liten oas i staden. 

 I trädgården finns barnaktiviteter.

 Klimatsmart mat och fika  

 Kaffe med klimatsmarta godsaker. 
+358 (0) 408724380 
Torggatan 16, 22100 Mariehamn 
60.096604, 19.942092 
www.emmaus.ax

PLÅPP ÅPP
28 Havsvidden NY 
Njut av en spektakulär utsikt över det vack-
ra Norrhavet på Havsvidden Resort. Under 
Skördefesten serveras Ålandsinspirerad lunch, 
middag samt eftermiddagskaffe. Här säljs även 
hembakade godsaker från köket. 
Plåppar åpp Lör kl. 12.30-21  

 Ålandsinspirerad lunch och middag. 

 Huvudbyggnaden och restaurangen är 
anpassade för rörelsehindrade. 

 Eftermiddagskaffe med goda tillbehör. 
Emanuel Lund, +358 (0) 18 49 408 
Havsviddsvägen 90, 22340 Geta 
60.421011, 19.914955 
www.havsvidden.com

29 Käringsunds Viltsafari 
Ta en 45 minuter lång guidad rundtur i vilthägnet 
där du får se kron- och dovhjortar, vildsvin, 
strutsar och lamor. Under turen görs uppehåll för 
att locka fram djuren och ge dem mat och då får 
du möjlighet att se dem på riktigt nära håll! Turer 
går varje heltimme med start klockan 12. Sista 
turen startar klockan 16. I safarishoppen finns 
bl.a. glass, souvenirer, horn, strutsprodukter och 
mjukisdjur till försäljning.
Passa också på att köpa med dig de goda hjortkor-
varna som endast finns att köpa i safarishoppen. 
Plåppar åpp Lör kl. 12-16  

 Kron- och dovhjortar, vildsvin, strutsar och 
lamor 

 Passar för hela familjen.  
Kathrin Granberg, +358 (0) 457 343 5996 
Gamla Käringsundsvägen 36, 22270 Eckerö 
60.231722, 19.539991 
www.granbergs.ax/viltsafari

30 Saftstugan 
Kom och lär dig hur du kan ta tillvara dina egna 
äpplen! David på Saftstugan visar hur snabbt och 
lätt det går att göra juice av sin egen fruktskörd. 
Juicen av Davids egna äpplen finns till försäl-
jning, liksom kaffe och våfflor med äppelsylt och 
grädde för den fikasugna. 
Plåppar åpp Fre kl. 14-18 & Lör kl. 12-18 

 Delvis anpassat för rörelsehindrade. Anpas-
sad toalett saknas. 

 Kaffe och våffla med äppelsylt. 
David Dahlblom, +358 (0) 457 342 4681 
Killingholmsvägen 47, 22330 Tjudö 
60.327684, 19.915308 

31 Solkulla Gård NY 
En liten oas mitt på Emkarbyvägen - här ligger 
Ålands egna Närpesbageri. Besök gårdsbageriet 
och köp hem smetamunkar, grisar och Närpes råg-
bröd! I sortimentet finns också marmelader, sylter, 
gårdens ägg och en hel del annat. Under Skördef-
esten finns även andra försäljare på gården. 
Plåppar åpp Fre kl. 16-20 & Lör kl. 12-18 

 På gården finns även höns, ankor och bin! 

 Kaffe och bakverk från gårdsbageriet. 
Maria Teir, +358 (0) 50 342 1087 
Emkarbyvägen 487, 22220 Emkarby 
60.210853, 19.877091

32 Johannas Hembakta NY      
Johannas hembakta är ett mysigt och äkta 
stenugnsbageri med café i Grelsby, Godby på 
norra Åland. Här bakas surdegsbröd på det lokala 
ekologiska mjölet från Överängs Kvarn samt bul-
lar och kakor med äkta råvara och mycket känsla. 
Kom in och njut av de härliga bakverken på plats 
eller ta med dig något gott hem! Utanför kaféet 
finns sandlåda för barnen. 
Plåppar åpp Lör kl. 11-20  

 Lättare matservering. 

 Sandlåda.  

 Kaffe med bageriets godsaker, salt och sött. 
Johanna Strand, +358 (0) 4573453230 
Stornäsvägen 40, 22410 Godby 
60.234877, 19.967061 

33 Käpphäst ÅM på Granlunda Gård 
Den vackra hästgården Granlunda gård står åter 
som arrangör för de åländska mästerskapen i 
Käpphäst under Skördefesten. En rolig aktivitet 
som passar för hela familjen. Under evene-
manget finns kaffeservering i ridhuset. Det finns 
även övernattningsmöjlighet på Granlunda om 
du vill bo i lantlig miljö under Skördefesten.  
Anmälan till tävlingen görs via Granlundas Gårds 
egen Facebooksida.   
Plåppar åpp Lör kl. 14-16  

 Hästar.  

 Delta i käpphäst-ÅM.  

 Kaffe med tillbehör 
Caroline Andersson, +358 (0) 50 531 8768 
Vestansundabyväg 290, 22130 Gottby 
60.160599, 19.845549 
www.granlundagard.ax

34 Varubodens Kockskola 
Alla barn som vill pröva på att laga mat på åländs-
ka grönsaker i säsong är välkomna till Varubodens 
Kockskola, som Plåppar åpp på Taffels Chipsfabrik! 
Ett perfekt tillfälle att lära sig mer om vår allra 
mest färggranna mat – grönsakerna! Kockskolan 
avslutas med att barnen får äta sin egenhändigt 
tillagade wok och får med sig sin kockmössa. 
Barnen deltar, föräldrarna väntar (det tar ca 20-
30 minuter). Evenemanget är gratis, Varuboden 
bjuder alla barn på aktiviteten!  Ålder: När man 
kan skära med kniv, från cirka 4 år – 12 år.  
Plåppar åpp Fre kl. 15-19 & Lör kl. 11-15 

 Egenhändigt tillagad wok.  
Harriet Strandvik, +358 (0) 40 559 2904 
Sundsvägen 420 (Taffels Chipsfabrik), 22410 Godby 
60.245095, 20.054328 

35 JUDYS Hantverk & Inredning 
Det gamla slakteriet i Gölby har fått ett nytt 
ansikte, en levande verkstad och butik. Här 
huserar keramikern Judy Kuitunen. I sin öppna 
keramikverkstad förvandlar hon stengodslera till 
förtjusande tallrikar, koppar, skålar och en uppsjö 
av andra bruksföremål.  
Plåppar åpp Fre kl. 14-18 & Lör kl. 12-18 
Nyhet: Till årets Skördefest har Judy bjudit in 
den kreativa hemmabagaren Benita Björke och 
hennes Urbota Kafé, som erbjuder läckra kakor, 
bullar och muffins och även säljer hembakat bröd 
och barkknäcke.      

 Urbota Kafé med goda kakor, muffins och 
bullar. 

Judy Kuitunen, +358 (0) 18 19988 
Hindersvägen 1, 22150 Jomala 
60.198003, 19.942914 

36 Ålands Fåravelsförening 
Varmt välkommen till Fårgården i Jomala, för att 
träffa Ålands Fåravelsförening och förstås även 
alla fina får! Här säljs fårkött, gryta på fårkött att 
ta med hem samt olika hantverksprodukter så 
som fårskinn, skinnprodukter och ullkransar.  
Kom och titta på föreningens vallhundsup-
pvisning och fårklippning, bekanta dig med olika 
fårraser, se hur man spinner ull till garn och låt 
barnen klappa lamm. Dessutom kan barnen roa 
sig i gårdens pysselhörna.
Plåppar åpp Lör kl. 11-16 
Nyhet: Fårklippning 

 Får och lamm.  

 Klappa lamm. Pysselhörna. 
Mia Söderdahl, +358 (0) 457 5243991 
Sjöhagsvägen 67, 22150 Jomala 
60.208962, 19.925444

 

37 Fananamma  
- Ålands Starkaste Bonde 
Kom med och delta i tredje upplagan av täv-
lingen ”Ålands Starkaste Bonde”! De tävlande 
utsätts för flera fysiskt och psykiskt utmanande 
moment. Du kommer att lyfta, dra, svettas och 
ha kul - en tävling som lockar fram en styrka från 
förr.  Så gräv fram ditt sanna Fananamma och ta 
i som du aldrig gjort förut! Och NEJ, du behöver 
inte vara en ”riktig” bonde för att delta. 
All info på www.skordefest.ax 
Plåppar åpp Lör kl. 10-15 
Nyhet: I år kan man även tävla om titeln ”Ålands 
Starkaste Team”! Så anmäl nu kompisgänget, 
arbetsteamet, eller varför inte familjen och 
tävla om den ärofyllda titeln ”Ålands Starkaste 
Team”! Förutom äran så är ni med och tävlar om 
3 månader gratis träning för hela teamet hos oss 
på Fananamma!  
Susanne Sirén, +358 (0) 40 14 92 977 
Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala 
60.178508, 19.983641 
www.fananamma.com

38 Ålands Hushållningssällskaps 
fruktodling NY
Lär dig allt om de 30 äppel- päron och plom-
monsorter som växer i Hushållningssällskapets 
demoodling vid Ålands Landsbygdscentrum. Alla 
har sin särskilda smak med en blandning sött och 
syrligt. Var också med att rösta fram det godaste 
äpplet - här bjuds på ett urval av nyskördade 
äpplen där du får rösta fram just din favorit. 
Plåppar åpp Lör kl. 13-15  
Magnus Stark, +358 (0) 457 345 7170 
Jomalagårdsväg 16, 22150 Jomala 
60.178199, 19.986097 
www.landsbygd.ax/alands-hushallningssallsskap

39 4H-gården 
Passa på att besöka 4H-gården på Ålands 
Landsbygdscentrum tillsammans med familjen. 
Bekanta er med verksamheten och hälsa på alla 
djur.  Här erbjuds olika aktiviteter för barnen, t.ex. 
blåsa såpbubblor, skattjakt och tipsrunda. Ålands 
Naturskola finns också på plats, och lär ut hur det 
går att vara kreativ i direktkontakt med naturen. 
Med hjälp av lera och andra material skapas 
magiska och sagolika djur och väsen, som endera 
får bo kvar i vår natur eller kan tas med hem.  
Plåppar åpp Fre kl. 11-16  
Nyhet: Ta en titt på den nya 4H-trädgården som 
börjar ta form. 

 Här bor minigrisar, getter, får, höns, ankor, 
kalkoner, kaniner, marsvin och katter.  

 Spännande aktiviteter och sevärdheter för 
hela familjen.   

Jaana Ojanen, +358 (0) 18 329 830 
Jomalagårdsvägen 23, 22150 Jomala 
60.179470, 19.985097 
www.4h.ax

40 Jomala församling
Skördemässa i S:t Olofs kyrka, Jomala, söndag 
kl. 11.00. Efter mässan serveras lunch och fika i 
Jomala församlingshem. Här erbjuds även pyssel, 
prova-på-hantverk och andra aktiviteter som 
passar hela familjen. 
Plåppar åpp Sön kl. 11-15  

 Lunchservering. 

 Pyssel, prova-på-hantverk och andra aktiv-
iteter.

 Kyrkan och församlingshemmet är anpassade 
för rörelsehindrade. 

 Kaffeservering. 
Stefan Äng, +358 (0)40 021 2898 
Godbyvägen 445, 22150 Jomala 
60.155172, 19.948415 
www.jomala.evl.ax

41 Ålands Flygklubb NY
Flygklubben informerar om sin verksamhet och 
berättar om hur flygning i små fritidsplan funger-
ar. Om vädret vill och tiden räcker till erbjuds 
även möjlighet att åka med på en kort tur med 
flygplan. Flygningar görs till självkostnadspris.
Plåppar åpp Lör kl. 11-18. 

 Kaffe och bulle. 
Tommy Andersson, +358 (0) 4573135788 
Flygfältsvägen, 22120 Mariehamn 
60.122863, 19.905608



42 Varuboden på Åland NY
Här intill Varuboden Jomala firas Skördefesten 
som allra gladast. När Varuboden för första 
gången Plåppar åpp blir det tävlingar och annat 
kul för hela familjen. Dessutom bjuds det på 
kaffe med tilltugg. 
Plåppar åpp Lör kl. 11-16  

 Kaffe med tilltugg 
Minna Saarijärvi, 0107659651 
Lövuddsvägen 1, 22130 Mariehamn 
60.113466, 19.9144909 
www.varuboden.ax

43 Nybonds i Krogstad
Kliv in på en gård bevarad i så gott som samma 
skick sedan 1700-talet. I Nybonds gårdsmuse-
um bär allting med sig minnen från hundratals 
år bakåt – brödspadar, spinnrock, strykjärn och 
eldstad – allt är original från en svunnen tid. 
I gårdens café kan du ta en kopp kaffe till en 
bit äkta Ålandspannkaka med sviskonkräm och 
snömos. Dessutom finns här halmhoppning och 
annat roligt för barn samt försäljning av diverse 
bröd, sylt, saft och hantverk. 
Plåppar åpp Lör kl. 11-17 & Sön kl. 12-16
Nyhet: Wätteros Gård hälsar på hos Nybonds 
med sina får och getter samt säljer kött, ost och 
korv. 

 Får, och lamm från Wätteros 

 Halmhoppning och roliga spel 

 Kaffe med äkta gammaldags Ålandspann-
kaka. 

Annsofi Joelsson, +358 (0) 457 3134691 
Gamla Krogstadvägen 193, 22630 Lumparland
60.098140, 20.259362

44 Västerro                                
Västerro är ett litet paradis invid en havsvik på 
Herrön, nära Ålands sydligaste punkt. Här driver 
Anders Westerberg och Maria Sten-Westerberg 
fiskförädling och fiskrökeri i liten skala. Titta in 
i fiskrökeriet, ta en runda via vinrankorna och 
besök de trevliga gårdsförsäljarna. Fisktallrik 
med lite nyheter serveras i växthuset, kaffe-
servering i kaffestugan vid stranden.  
Plåppar åpp Lör kl. 11-20  
Nyhet:”Sittande Zimpgympa”-pass med Hela 
Hälzan, gratis prova-på pass som hålls kl. 14, 15, 
16 & 17.  Varje pass är 15 minuter långt. Passar 
för alla!

 Gården är anpassad för rörelsehindrade.

 Kaffestuga invid stranden. 
Maria Sten-Westerberg, +358 (0) 40 745 8299
Herrövägen 217, 22610 Lemland 
60.009137, 20.186652 
www.vasterro.ax

45  Mormors Gröna Hus 
Njut en stund i restaurang Mormors Gröna Hus, 
i en lugn miljö där alla ska känna sig bekväma 
och välkomna. Under Skördefesten serveras en 
trerättersmeny baserad på åländska råvaror 
 - en dukning på fredag och en på lördag så  
boka bord i tid! Priset per person är 45 €.  
OBS! Boka bord på tel: +358 (0) 457 345 0323 
eller e-post: boka@mormors.ax.  
Plåppar åpp Fre kl. 17-22 & Lör kl. 17-22

 Meny baserad på åländska råvaror.

 Aktiviteten är anpassad för handikappade, 
det finns handikappanpassad toal-
ett. 

Matz Olsson, +358 (0) 457 345 0323 
Sjögrensgatan, Norrby, 22610 Lemland 
60.079661, 20.089695 
www.mormors.ax/

46 Wätteros Getter
Välkommen att träffa getter från Wätteros lilla 
getgård med egen ostproduktion. Kom och 
klappa tama killingar, getter, får och lamm.  
Här finns försäljning av gårdens goda getost, 
killingkött, rökt kött och fina skinn. Du hittar 
Wätteros Getter invid Kea-markets parkering  
i Lemland.  
Plåppar åpp Sön kl. 11-15 

 Getter och killingar.  

 Klappa och mata djuren 

 Med bil fram till djuren 
Lita Gustavsson, +358 (0) 50 531 8768 
Norrbyvägen 20, 22610 Lemland 
60.070740, 20.084831 
www.watt.ax

47 Pingstförsamlingen på Åland
Pingstkyrkan bjuder in till en glädjefylld gudst-
jänst där vi tackar Gud för årets skörd. Barn mel-
lan 4-12 år kan samtidigt delta i söndagsskolan. 
Plåppar åpp Sön kl. 11-13 

 Söndagsskola. 

 Kyrkan är anpassad för rörelsehindrade.

 Vi serverar kaffe med Ålandspannkaka efter 
gudstjänsten till förmån för församlingens 
sociala arbete. 

Barbro Wikström-De Wilde, +358 (0) 457 379 8805
Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn 
60.090398, 19.939863 
www.pingstkyrkan.ax

48 Hotell Arkipelag 
- Ålandsfrukost      
Välkommen till en frukost från Åland! Buffén 
väntar på dig varje morgon under Skördefesten, 
här startar du dagen innan du ger dig av för att 
utforska Öppna Gårdar, Restauranger och Plåpp 
Åpp-aktiviteter. Ålandsfrukosten kostar 15€, 
boka gärna bord på +358 18 24020!
Plåppar Åpp Fre kl. 7-10 & Lör & Sön kl.8-11

 Restaurangen är anpassad för rörelsehindrade.
Peggy Björkell, +358 18 24020 
Strandgatan 35, 22100 Mariehamn 
60.1002017, 19.9442552 
www.hotellarkipelag.ax

49 Jurmo Highland Cattle 
Förälska dig i Jurmo - den lilla ön i Ålands 
nordöstra skärgård väntar på dig! Kom på en 
rundtur med traktor och träffa öns charmiga, 
långhåriga Highland Cattle-kor och de vackra 
Ålandsfåren, Vandra längs naturstigen och 
se den enastående vyn uppe i utsiktstornet. 
Marknad med skärgårdsinspirerat hantverk, 
fårskinn, ekologiskt kött, ägg och honung från 
Jurmo och andra gårdsprodukter,     
Du kan resa till Jurmo både från fasta Åland och 
från finska fastlandet. M/S Doppingen trafikerar 
flitigt mellan Åva färjfäste i Brändö och Jurmo 
till sent på kvällen. Läs mer om resan på  
www.skordefest.ax 
Plåppar åpp Fre kl. 11-14 & Lör kl. 12-17 
(marknad) kl. 12 - 19 skördefestmeny på restau-
rang Kvarnen. 
Nyhet: Det under bildning varande skärgårds-
bryggeriet presenterar sig med egen kotikalja 
och bageriprodukter till försäljning. För hela 
familjen: Lista ut svaren och samla guldmynt i 
vår skogslabyrint under lekfull frågerunda. Här 
behövs också troll till skogen, så kom gärna och 
hjälp till i Trollverkstaden! En egen hage för 
kelgoda lamm och barn. 

 Highland Cattle-kor, Ålandsfår, hästar, 
hönor.

 Café Kvarnen håller öppet med skördefest-
meny och kaffe med hembakat.   

 Äventyrsstig, skogsrunda med frågesport, 
halmhoppning. 

 Det går att ta sig fram med rullstol i caféet 
och i butiken.  

Leif Lundberg, +358 (0) 40 072 1833 
Jurmo, Brändö, 22950 Jurmo 
60.526065, 21.076497 
www.jurmo.ax

ÅLANDSBANKEN	STÖDER	SKÖRDEFESTEN
Skördefestens Vänner r.f. är glada att presentera årets spon-
sor av Plåpp Åpp-aktiviteterna – Ålandsbanken. Plåpp Åpp 
bjuder i år på många spännande aktiviteter och flera nyheter.
 – Ålandsbanken värnar, liksom Skördefestens Vänner r.f., 
om lokala traditioner och om det som är närproducerat, äkta 
och lokalt. För oss är det också viktigt att stödja 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 Skördefestens Vänner r.f.: 
– 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	PÅ	HAGA	KUNGSGÅRD	
I år är det Saltviks kommun som står som värd för Skördefes-
tens invigning. Öppningsceremoni med underhållning ordnas 
på Haga Kungsgård, Ålands största mjölkgård som grundades 
redan på 1550-talet av kung Gustav Vasa.

Välkommen på Skördefestens invigning
fredag 20 september kl. 19!

Vi samarbetar med Skördefesten. 

Livesänder under Skördefesten 
från Haga Kungsgård. 



HANDLA,	VINN	
OCH	STÖD	LANDSBYGDEN!
Skördefestens Passlott är i år bättre än någonsin. Fullspäckad med 
erbjudanden från våra deltagare och sponsorer och med ett lotteri 
med över 50 vinster – allt från lyxiga minisemestrar på kryssnings-
fartyg eller stuga till vackert hantverk och fina åländska råvaror.

Genom att köpa lotten är du med och stöder den åländska landsby-
gden och bidrar till vårt långsiktiga arbete med Skördefesten. Kryssa 
i de platser du besöker och lämna in lotten på sista gården.

Passlotten finns också till salu här: Varuboden i Jomala, Godby 
och City, Rundbergs Bil och Service, ombord på Eckerö Linjen, om-
bord på Rosella, Mattssons i Godby, Hugos, Matboden i Lumparland 
och på utvalda gårdar. 

Största sortimentet av 
åländskt hantverk.

Café SALT håller öppet,  
gott kaffe med hembakt.

SALTs Herrorkester 
underhåller fredag kl.18-20 
och lördag kl.13-15.

VÄLKOMMEN PÅ SKÖRDEFEST!

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

2019

www.skärgårdsursprung.axwww.skärgårdsursprung.axwww.skärgårdsursprung.ax

Vår	lokalproducerade	Äppelmust	finns	även	
på	Bolstaholms	Gård	under	Skördefesten	

samt	i	de	åländska	butikerna.

www.grannas.ax				|				Getavägen	1406

Ditt elbolag 

ÅLANDS ELANDELSLAG

GODBY VÄGEN 193  ·  A X-22100 MARIEHAMN

tel +358 (0)18  39  250  ·  info@el.ax  ·  www.el.ax

Såhär	kan	du	skaffa	Passlotten
• Bli medlem i föreningen Skördefestens 

Vänner före 10:onde september.  
Som tack för din medlemsavgift får du 
Passlotten gratis hemskickad per post.

• Köp Passlotten via Skördefesten 
hemsida www.skordefest.ax och få den 
hemskickad per post. 

• Köp Passlotten hos Visit Åland, här kan 
du välja om du vill aktivera lotten digi-
talt eller få hem den i brevlådan.

• Köp den digitala Passlotten via appen 
Kloink. Kloink hittar du i Google Play 
Store och AppStore.

Äppelrundan 
– ett nytt sätt att smaka på Skördefesten

Bara fantasin sätter gränser för vad som kan 
skapas av våra fina åländska äpplen. I år lanseras 
för första gången Äppelrundan, där åländska mat-
lagare får visa sin egen kreativa tolkning av årets 
äppelskörd. Varje ställe serverar en smakportion, 
tillagad på eget vis, för endast 5 euro. Äppelrundan 
finns utmärkt i programbladet så att du som 
besökare lätt hittar rätt. Du betalar på varje 
ställe och kan också få hjälp med att välja ut 
dryck som passar till.

Äppelrundan håller öppet samma tider som 
Skördefesten, fredag och lördag  

kl 11-20. Vissa deltagare håller även 
öppet söndag kl. 11-17.

Stolt huvudsponsor

Största sortimentet av 
åländskt hantverk.

Café SALT håller öppet,  
gott kaffe med hembakt.

SALTs Herrorkester 
underhåller fredag kl.18-20 
och lördag kl.13-15.

VÄLKOMMEN PÅ SKÖRDEFEST!

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

2019

www.dahlmans.axwww.duni.com
Mer info:

Vi väljer ecoecho® - Vi har valt att 
arbeta med Duni och ecoecho® 
när det kommer till våra engång-
smaterial. Gör skillnad, tillsam-
mans med Duni ecoecho®

Vi gör skillnad, tillsammans 
med Duni ecoecho®Vi samarbetar med Skördefesten. 

www.skärgårdsursprung.axwww.skärgårdsursprung.axwww.skärgårdsursprung.ax

VI SES PÅ
HAGA KUNGSGÅRD

UNDER SKÖRDEFESTEN!

Vår lokalproducerade Äppelmust finns även 
på Bolstaholms Gård under Skördefesten 

samt i de åländska butikerna.

www.grannas.ax    |    Getavägen 1406

Ditt elbolag 

ÅLANDS ELANDELSLAG

GODBY VÄGEN 193  ·  A X-22100 MARIEHAMN

tel +358 (0)18  39  250  ·  info@el.ax  ·  www.el.ax

Äppelrundan 
– ett nytt sätt att smaka på Skördefesten

Bara fantasin sätter gränser för vad som kan 
skapas av våra fina åländska äpplen. I år lanse-
ras för första gången Äppelrundan, där åländska 
matlagare får visa sin egen kreativa tolkning av 
årets äppelskörd. Varje ställe serverar en smak-
portion, tillagad på eget vis, för endast 5 euro. 
Äppelrundan finns utmärkt i programbladet så att 
du som besökare lätt hittar rätt. Du betalar på 
varje ställe och kan också få hjälp med att välja 
ut dryck som passar till.

Äppelrundan håller öppet samma tider som 
Skördefesten, fredag och lördag  

kl 11-20. Vissa deltagare håller även 
öppet söndag kl. 11-17.

www.eckerolinjen.ax

Säsong och tillgång på råvaror utgör grunden för 
våra menyer och teman ombord. Råvaror efter 

säsong betyder också råvaror när de är som bäst, 
och då blir det så gott! Så långt som möjligt vill 
vi också främja de småskaliga producenterna 

i våra närregioner i Sverige och på Åland.

Vi serverar en delikat skördefestmeny ombord på  
M/S Eckerö i à la carte restaurang Rospiggen.

 Läs mera på www.eckerolinjen.ax/skordefesten

Ombord på M/S Eckerö
äter du riktigt gott!

Stolt huvudsponsor
av Skördefesten!



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!

Ta	med	kontanter	Alla försäljare har inte möjlighet att ta 
emot betalkort.

Hitta	med	hemsidan På www.skordefest.ax hittar du 
kartlänkar vid varje Gård/Restaurang/Plåpp Åpp. När du närmar 
dig finns Skördefestskyltar och stormlyktor som leder dig på rätt.

Kloinka	din	Skördefest Planera Skördefestrundan på 
appen Kloink som finns att ladda ner i App Store och Google 
Play. Kloinka fem gårdar så är du med och tävlar om fina priser.

Håll	koll	på	hunden Alla djur på gårdarna är inte vana vid 
hundar. Låt inte din hund gå för nära!

Ta	dig	tid	att	ta	det	lugnt Många gårdar har öppet 
bara under Skördefesten och har inte rutin för att ta emot 
mängder av gäster 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 Ta med en kylväska 
så håller sig allt du handlar fräscht ända hem till matbordet.

Syns	du	så	finns	du När mörkret sänker sig över lands-
bygden är det viktigt att synas och se. Ta med reflexer och 
ficklampa.

Fötterna	på	(i)	jorden	Lera och jord hör landsbygden 
till. Med rejäla skor slipper du bli blöt och smutsig om fötterna. 
Bilen tvättar du såklart med kupongen som finns i Passlotten. 

Smaka	på	landsbygden På Skördefesten serveras mas-
sor av vällagad mat. Läs mer på skordefest.ax under rubriken 
Mat & Dryck. Är ni många? Boka gärna måltiden i förväg, så 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. Se det 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 försiktigt blir  
Skördefesttrafiken 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 18 – 20 september 2020.

NÅGRA TIPS INFÖR BESÖKET

Hur ser din Skördefest ut?  
Tagga dina bilder med  
#skördefeståland2019 #skördefeståland.

A R R A N G Ö R :

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.

Åland Grönskar 23-24 maj 2020 

Välkommen!

www.dahlmans.axwww.duni.com
Mer info:

Vi väljer ecoecho® - Vi har valt att 
arbeta med Duni och ecoecho® 
när det kommer till våra engång-
smaterial. Gör skillnad, tillsam-
mans med Duni ecoecho®

Vi gör skillnad, tillsammans 
med Duni ecoecho®

ÅLAND	GRÖNSKAR	-	EN	FEST	SOM	FIRAR	VÅREN!

VI SES PÅ
HAGA KUNGSGÅRD

UNDER SKÖRDEFESTEN!

www.eckerolinjen.ax

Säsong och tillgång på råvaror utgör grunden för 
våra menyer och teman ombord. Råvaror efter 

säsong betyder också råvaror när de är som bäst, 
och då blir det så gott! Så långt som möjligt vill 
vi också främja de småskaliga producenterna 

i våra närregioner i Sverige och på Åland.

Vi serverar en delikat skördefestmeny ombord på  
M/S Eckerö i à la carte restaurang Rospiggen.

 Läs mera på www.eckerolinjen.ax/skordefesten

Ombord på M/S Eckerö
äter du riktigt gott!

Stolt huvudsponsor
av Skördefesten!


