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Sjöfartsstaden Mariehamn –
sydvästra porten
Sjöfartsstaden Mariehamn är örikets stad. Där
finns Ålands administrativa centrum och
självstyrelsens parlamentshus vid stranden av
Österhamn. Sommartid sjuder Mariehamn av
liv och rörelse. Gästhamnarna har stor
kapacitet för gästande båtar och mycket hög
servicenivå. Det är gångavstånd till affärer,
restauranger, nöjesliv, banker och museer. I
Västerhamn ligger museifartyget Pommern och
världsberömda Ålands Sjöfartsmuseum. I
Mariehamn finns båtaffärer och varv med
kompetent personal.

Eckerö – västra porten
Eckerö är en naturlig port till Åland från
väster. Från Grisslehamn är det bara 16 sjömil

till Signilskär utanför Eckerölandet.
Gästhamnarna ligger i det gamla fiskeläget
Käringsund och i Notviken.
Eckerö är Ålands mesta turistkommun. Här
finns allt för semesterfiraren; stugbyar, hotell,
restauranger, badplatser, barer och möjlighet
till sportfiske och golf. Postrotemuseet och
Jakt- och fiskemuseet är intressanta historiska
upplevelser. Från Eckerö kan du ta södra eller
norra vägen runt Åland till nya gästhamnar och
nya upplevelser.

Brändö och Kökar – portarna i öster
Från öster finns flera spännande ingångs-
hamnar. Gästhamnarna i Brändö och Kökar
har mycket hög servicenivå med fina hotell,
restauranger och museer och erbjuder äkta
skärgårdsstämning. Den upplever du också

Öar så långt ögat når...
Längs farlederna kan du upptäcka hela Åland. Tro inte att du lärt känna
Åland när du besökt en eller två gästhamnar. Öriket har 16 kommuner -
alla med egen kommunal demokrati, kyrka, ungdomsgård, historiska
sevärdheter och minnesplatser. Bland de 26.000 öborna varierar
livsföring, traditioner och dialekt förvånansvärt mycket. Besök flera
gästhamnar, ta dig upp på landbacken och se dig omkring. Fråga efter
broschyren Åland Guide och läs om sommarens aktiviteter.



intensivt på alla marknader och skärgårds-
fester!

Föglö Degerby och Rödhamn
Gästhamnen i Degerby är värd ett besök på
färden mellan östra skärgården och Marie-
hamn. Degerby har gamla anor som centralort
i skärgården.
I Ålands skärgård finns även flera fina service-
hamnar. Naturskönt belägna Rödhamn, sydost
om Mariehamn, är en pärla värd att upptäcka.
Här har Åländska Segelsällskapet investerat
stora pengar för gästernas trivsel. Hamnen
har miljöstation och färskvatten och erbjuder
bastu, café, kiosk, hembakat bröd och cate-
ring!

Lemströms kanal - broöppning
Kanalen är öppen dagligen 07-22 under tiden
1.6-31.8. Under april–maj och september–
december är kanalen öppen dagligen 07–18.
Svängbron öppnas för båtar vid behov varje
hel timme ca. 10 min. (ex 12.00-12.10). För att
bron ska öppnas måste båten befinna sig vid
kanalen före angiven öppningstid. Obs. sista
öppning för dagen ca. 10 minuter före stäng-
ning 22.00. Broöppning nattetid kan fås mot €
10  i öppningsavgift, beställning på tel. + 358
18-33731.

Var rädd om naturen
Om du uppsöker en naturhamn, var försiktig
och skona växter, fåglar och djur. Tar du iland
nära bebyggelse, fråga helst om lov, marken är
oftast privatägd. Det finns gott om fisk på
Åland. Är du intresserad av att fiska måste du
först köpa fiskekort. Sjöfåglarna häckar mellan
april och augusti. För att skydda häckningen
fiskar man inte från land under perioden 15.4-
15.6. Jakt är tillåten endast för ortsbor.
Brandrisken är stor i soligt och torrt väder.
Öppen eld får du göra upp endast med
markägarens tillstånd. Om du vill sportdyka
måste du först ha tillstånd av Ålands
Landskapsstyrelse.

När du passerar
gränsen
I och med Finlands
tillämpande av
Schengenavtalet i
mars 2001 behöver
nöjesbåtar, som
trafikerar internt
inom
Schengenområdet,
inte längre anmäla
sin gränspassage.
Dock skall man vid
inresa använda de
på sjökorten utmärkta officiella farlederna.
Nöjesbåtar som anländer utifrån
Schengentullområdet skall rapportera sin an-
komst och besöka någon av Sjöbevakningens
sjöbevakningsstationer för tullklarering och
passgranskning.

Så här kontaktar du Sjöbevakningen
Sjöbevakningen kan antingen kontaktas genom
anrop på VHF-radio kanaler 74 och 16 eller
per telefon på följande telefonnummer:
Övervakningscentralen i Mariehamn
tel. 020 4107 200 (Farleden förbi Korsö eller
Nyhamn), Storklubb tel. 020 4107 220
(Farleden från Nyhamn förbi Storklubb),
Kökar tel 020 4107 210 (Farleden förbi
Kökars ören) och Enskär tel. 020 410 7240
(Farleden förbi Signilskär samt farleden väster
om Eckerö förbi Sälskär).


