Bo här!

www.mariehamn.ax/flytta
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Här är Mariehamn – livskvalitet mitt i Östersjön
Mitt emellan Stockholm och Helsingfors ligger Ålands egen lilla huvudstad,
Mariehamn. Med ett myllrande folkliv under sommarhalvåret och med
kontrastens lugn om vintrarna väljer allt fler att bo och leva i den trygga
skärgårdsstaden. Både nyinflyttare och återflyttare som njuter av småstadens
alla fördelar. Av närheten till skola, dagis, jobb och fritid. Av närheten till havet,
naturen och alla de 6 500 öarna – men också till storstäderna runtomkring.
På samma gång som Mariehamn karaktäriseras av ett enklare liv är den i all
bemärkelse en vital stad med stark framtidstro. De senaste tio åren har
inflyttningskurvan rört sig stadigt uppåt. Befolkningsmängden i den växande
staden har nu passerat rekordstrecket med över 11 000 invånare.

Möt Annika och Robban som fick ihop livspusslet
på Åland, sid 14 | Möt Maj-Gun som dagligen förser
skolbarn med ekologisk skolmat, sid 8 | Ta en titt
på några av den återflyttade familjen Enroos

favoritställen i Mariehamn, sid 10 | Läs vad
Marika på Arbeta & bo har att berätta om närings
livet på Åland, sid 13.
Möt livet i Mariehamn – året om!
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Här blir drömmen verklighet
Många drömmer om ett eget hus i skärgårdsstaden Mariehamn.
Nya bostadsområden ger allt fler möjligheten att hitta sin egen
tomt för sitt framtida boende.
I Mariehamn är allt nära. Skolor, dagis och jobb
finns oftast på promenad- eller cykelavstånd. Tack
vare nya bostadsområden får också fler och fler
chansen att bo i den åländska huvudstaden.

På Mariehamns stads hemsida utannonseras
kontinuerligt både aktuella och kommande
bostadsområden med lediga tomter i olika delar av
Mariehamn, se www.mariehamn.ax/flytta.

Attraktiva tomter

Några exempel på nya bostadsområden är
Österbacka, Storgärdan och Horelliområdet. Alla
välplanerade områden med sin egen särprägel och
charm.

Även den som inte har hembygdsrätt har chans att
bygga sitt eget boende i Mariehamn ifall tomten
ligger på planerat område.
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Nya bostadsområden

h o relli
Avstånd till fots:
Centrum – 11 min
Skola – 7 min
Dagis – 4 min
Bibliotek – 15 min
Fiskaffär – 7 min
Strandpromenad – 1 min

Ö sterba c k a
Avstånd till fots:
Centrum – 36 min
Skola – 10 min
Dagis – 6 min
Badplats – 9 min
Bageri – 5 min
Skidspår – 2 min

Österhamn

Västerhamn

S TO R G Ä R D A N

Förutom tomter till salu
finns det även hyres
lägenheter med relativt
korta kötider. Läs mer på
mariehamn.ax/flytta.
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Avstånd till fots:
Centrum – 12 min
Skola – 7 min
Dagis – 3 min
Badplats – 3 min
Vävstuga – 3 min
Keramikverkstad – 3 min
Ridskola – 20 min
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Maria och Otto Hojar i Österbacka.

Österbacka – med skogen inpå knuten
I Österbacka i nordöstra Mariehamn är nybyggarandan påtaglig. Det
byggs, fixas och donas. Hus för hus växer upp till ett trivsamt villaområde. Här finns daghem, skola och fritidsverksamhet inom nära räckhåll.
Samtidigt som all service finns nära till hands, finns också skogen
runt hörnet. Alldeles förbi bostadsområdet går dessutom en motionsslinga.
– Perfekt när man vill gå eller jogga. När snön kommer blir det skidspår
i motionsspåret, berättar Maria Hojar som rotat sig i Österbacka tillsammans med maken Otto Hojar och sönerna Max 4 år och Alvin 7 år.
–Dessutom är det skönt att det inte är mycket trafik här, säger Otto.
–Tryggt för barnen. Och för oss.

Storgärdan – nära centrum
Från Storgärdan har du nära till havet, precis som till centrum som
ligger på promenad- och cykelavstånd. Barnen kan nå skola och fritidsaktiviteter utan att passera en enda bilväg. Området är beläget mellan
stadsdelen Östernäs och centrum och erbjuder ett varierat utbud av
tomter, med över 40 egnahemstomter och även ett par radhustomter.
Beräknad säljstart oktober 2010.

Horelli – med fantastisk utsikt
Horelliområdet ligger vid inloppet till Mariehamn, där ett alldeles nytt
bostadsområde växer fram intill stranden. Ett bostadsområde där alla
tomter riktar sig mot söder eller väster. En sammanhängande park från
strandpromenaden till det mäktiga bergsområdet i öster löper fram
genom bostadsområdet. Närmast havet planeras i huvudsak småhustomter. Beräknad säljstart våren 2012.

Vill du veta mer om allt från lediga tomter till frågor som berör byggnadslov.
Kontakta Mariehamns stads växel +358 (0)18 5310 eller se
www.mariehamn.ax/flytta.
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2012 ska alla

Mariehamns stads
grundskolor vara
uppe i 75 procent
ekologisk mat.
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Här behövs inte Matakuten – vi har Maj-Gun
I Mariehamns grundskolor tillagas all mat på plats. I en av skolorna jobbar
Maj-Gun Sjöberg, en av de ekologiska kämparna som skyr tillsatser i skolmaten.
I hennes kök kokas sylt och saft, bakas bröd och kokas buljong.
Det är onsdag förmiddag och barnen i Strandnäs
skola i Mariehamn ska strax serveras skollunch.
Kebab. Lagat från grunden förstås. Av ekologiskt
närproducerat kött.
– Oj, vad jag tycker synd om dem som bara får
använda sax och konservöppnare, säger ekonomieföreståndare Maj-Gun Sjöberg och syftar på alla
som jobbar i skolkök men bara får öppna färdiga
produkter. Halvfabrikat och färdiglagat som bara
ska värmas upp.
– De får ju inte använda sin kunskap, säger hon
med eftertryck.

Ekologiskt från grunden
Här tillagas all mat från grunden. Så långt som
möjligt av ekologiska råvaror. Halvfabrikat är ett
främmande element.
– Alla Mariehamns stads grundskolor har egna
skolkök och är i dag till stor del ekologiska.
I Maj-Guns skola är allt kycklingkött precis som
allt nötkött ekologiskt. Nötköttet köps in i hela delar,
styckas och fryses ner. Buljongen kokar de själva.

Kokar sylt
– Vi försöker också, så gott det går, att arbeta
säsongsbetonat. På hösten förädlar vi för att ha till
vintern. Kokar lingonsylt, lägger in gurka …
All sylt tillagas i skolköket. Egna bärbuskar ger
egna bär som ger egen saft. Brödet bakar de på plats.

–Det handlar ju också om ett eget välbefinnande när man lagar allt från grunden.

Fruktsamt arbete
Engagerat följer hon debatten om alla tillsatser i
maten. Själv har hon jobbat aktivt med att få in de
ekologiska råvarorna i skolmaten sedan 1980-talet.
Och arbetet har varit fruktsamt. Maj-Gun understryker att hon och hennes kollegor alltid har haft
medvind i ryggen från arbetsgivarhåll.
– 2012 ska alla Mariehamns stads grundskolor
vara uppe i 75 procent ekologisk mat.

Matakuten
Men det är inte bara skolorna i Mariehamn som
tillagar maten på plats – även alla stadens daghem
har egna kök.
– Det är ju så otroligt viktigt också för dagisbarnen att få nyttig och näringsrik mat tillagad på
plats, av ordentliga råvaror.
Visst, säger hon, har hon följt med den svenska
tv-dokumentärserien Matakuten, som belyser problemet med dålig skolmat i svenska skolor. Så pass
att hon ibland även sett på reprisen.
–Jag skulle gärna träffa programledaren Bert
Karlsson, säger hon och skrattar.
Och högst sannolikt skulle de ha ett och annat
att tala om…
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Sjökvarteret – Atmosfären, känslan av sjöfarten och dofterna
är det bästa med Sjökvarteret, säger Mikael.

1
10

Mariebad – Vattenrutschbanan är
det bästa, säger Filippa lyriskt.

3
Biblioteket – Vi är aktiva läsare och lånar otroligt
mycket böcker, berättar Helena.

5
Lilla holmen – Stranden är inte så långgrund
– perfekt när man har barn i olika åldrar. Här
är dessutom suveränt med lekskeppet och
gungorna, en bra lekplats även när det inte
är badsäsong. På området finns också ett litet
smådjurszoo, säger Helena.

1

4
Bagarstugan –
Ett mysigt café i
gammaldags stil
med ett bra och
varierat utbud. Ett
trevligt ställe att
slinka in på, konstaterar familjen
samstämmigt.

2
3
4
5

Här är det nära
– I Mariehamn är allting så lättillgängligt, säger trebarnsmamman Helena
Enroos som tillsammans med familjen tar oss med på en rundtur och visar
upp några av deras vardagsfavoriter.
Vägarna hade styrt Mikael och Helena Enroos mot
Sverige för studier och jobb. Småningom kom
barn. Och småningom kom också längtan tillbaka
till Åland.
Sedan snart fem år tillbaka bor de nu i norra
delen av Mariehamn i eget hus och stortrivs.
Avstånden är korta. Skola, dagis och jobb, precis
som fritids- och centrumaktiviteter, ligger alla på
cykelavstånd.

Tryggt
–Vi cyklar överallt, berättar Helena, mamma till
Filippa 8 år, Hugo 6 år och Bianca 2,5 år.
–Det är så tryggt i Mariehamn, och det är oerhört skönt att kunna låta Filippa ta sig till och från
kompisar själv.

Okomplicerat
Just närheten är ett uppskattande ord som de ofta
återkommer till när de själva beskriver Mariehamn.
–Allting är så okomplicerat – lätt och nära, säger
Mikael.
–Allt går väldigt smidigt och snabbt. I rak motsats till i Stockholm.

Favoritställen
Trots att Mariehamn är en relativt liten stad finns
det mycket som lockar en barnfamilj som vill göra
något extra av vardagen - tillsammans. Följ med
till några av familjen Enroos favoritställen, en helt
vanlig lördag i tidig december.
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Här finns tid för fritid
Att delta i kurser kan vara en bra väg in i samhället.
En social gemenskap, en plats där man kan träffa
andra med liknande intressen och kanske ta tag i
en gammal dröm.
I Mariehamn finns fritidsaktiviteter som passar
de flesta. Med ett rikt kulturliv, en livaktig föreningsverksamhet och med gott om fritidsanlägg12

ningar för idrott och motion av olika slag är det
lätt att utöva sin egen favoritsyssla. Mariehamns
stads populära Medborgarinstitut ”Medis” är
bara ett exempel. Där ges varje termin en mängd
kurser med allt från fågelkännedom till vardagsjuridik, från järnsmide till italienska.

Det finns över
2000 företag
på Åland.

Här kan du vara allt – utom lokförare
Samtidigt som Åland utmärks av det enklare livet, är den i högsta grad en
kreativ ö som präglas av en djupt rotad företagaranda och låg arbetslöshet. Ett starkt och vitalt näringsliv – expansivt och modernt.
Traditionellt har sjöfarten, jordbruket och turismen
varit viktiga näringar. I dag domineras näringslivet
också av it-företag, banker, hotell, restauranger
men också av livsmedelsindustrin, byggföretag
och handel. Under sommarsäsongen är efterfrågan
på arbetskraft inom servicebranschen särskilt stor.
–Säsongsjobben är oerhört viktiga på Åland,
säger Marika Sundqvist-Karlsson vid projektet
Arbeta & Bo på Åland.
–Men inom många områden, bland annat inom
it, bank, finans, sjukvård och utbildning, finns det
en efterfrågan året om. Särskilt it-branschen präglas av en stark framtidstro.

Internationella företag
Jobb finns inom de flesta sektorer.
– Det finns en stor bredd, trots att det är en liten
arbetsmarknad. Egentligen kan du vara nästan allt
utom lokförare här.
Många av de åländska företagen är dessutom
inte bara verksamma på Åland utan arbetar även
på den internationella marknaden. Bland de stora

företag som har huvudkontor i Mariehamn kan
nämnas Viking Line Abp, Ålandsbanken Abp,
Rederiaktiebolaget Eckerö, Ålands Penning
automatförening Paf och Crosskey.
–Dessutom har Åland en egen högskola.

Många företagare
Ett bra sätt att hitta den åländska arbetsmarknaden är att prenumerera på Arbeta & Bo på Ålands
nyhetsbrev och att besöka hemsidan regelbundet.
–På så sätt får man också en bra uppfattning om
hur arbetsmarknaden ser ut.
Dessutom är möjligheterna att starta upp företag på Åland gynnsamma, med personlig service
och rådgivning, betonar Marika.
–Det finns över 2000 företag på Åland, de flesta
med färre än fyra anställda!

Länkar
Arbetsförmedlingen:
www.ams.ax
Projektet Arbeta & Bo: www.komhem.nu
Starta företag på Åland: www.startaeget.ax
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Här är livet enklare
Annika och Robban bytte storstad mot skärgårdsstad. När tillvaron
började kännas för stressig, lägenheten för trång och skärgården
lockade hittade Annika och Robert Zetterqvist sin livsrytm på Åland.
Tillsammans med sonen Ted lämnade de Söder i Stockholm,
och njuter nu av en enklare, kreativ vardag i Mariehamn.
Paret Annika och Robert Zetterqvist kände att det
var dags för en förändring i livet. De gjorde en lista
över hur de helst ville ha det. Skärgård, bra dagis,
och bra jobb, liksom närheten till jobbet stod högst
på önskelistan.

Kreativ vardag
– Vi tittade på hus i Stockholms skärgård, men kände att det handlar om sådana pendlingsavstånd att
mycket av tiden går åt till att få ihop logistiken.
Det var en enkel, kreativ vardag som paret
drömde om. När Annika råkade se en jobbannons
från en reklambyrå i Mariehamn blev skärgårdsstaden plötsligt ett konkret alternativ.
–Jag hade läst lite om Åland innan och fått en
fin bild.
Men desto mer bekanta med öriket var de inte.
Onekligen var det ett oväntat besked för släkt och
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vänner att Annika, Robban och Ted skulle flytta till
Åland.

Värdesätter ledigheten
Annika fick reklambyråjobbet i Mariehamn.
Robban, som till en början var pappaledig med
Ted, såg nya möjligheter i intressanta musikprojekt och nordiska samarbeten. Eftersom han även
turnerar blir det en hel del restid.
– Men på färjan till och från Åland kan man välja
att jobba eller vila, så det funkar väldigt smidigt,
säger han.
Något som paret inte saknar från Stockholm är
den hårda konkurrensen.
–Här finns det en syn på arbetslivet som tilltalar
oss. Här värdesätter man ledigheten, samtidigt som
folk är otroligt driftiga och har en stark företagaranda, tar sina idéer på allvar och förverkligar dem.

Naturen alltid nära

Lika men annorlunda

Just nu hyr familjen ett hus strax utanför Mariehamn.
– Efter två år har vi bott in oss på Åland som har
infriat många förväntningar.
Så pass att Mariehamn nu känns som deras
naturliga plats i tillvaron och den plats de vill ha sitt
eget hus i. Tryggheten, understryker de, genomsyrar hela samhället.
– Dessutom är det härligt att man ofta stöter
på vänner spontant, i till exempel mataffären. Här
pratar man med varandra på gatan, det ger en
skön atmosfär.
– Mariehamn är mycket av det vi önskade. Nära
till dagis, jobb, skola och fritid. Och till havet och
naturen.
– Tidigare var det ett projekt att ta sig ut i naturen. Nu är det så enkelt. Det är bara att gå ut.

Fortfarande, säger Annika, gäller det att lotsa släkt
och vänner till Åland. Och, menar hon, när man väl
har lyckats förmedla kunskapen om Åland så blir
det inte så konstigt. Det är trots allt billigt, lätt och
snabbt att ta sig till och från Åland.
– Det är så häftigt att kulturen här är en annan
än både i Sverige och i Finland. Men för oss var det
samtidigt förvånande att det är så ”svenskt” här.
Att hembygdsrätten skulle vara ett hinder för att
flytta till Åland missförstås ofta, menar hon.
– Kunskapen om Åland är så liten. Och visst får vi
frågor som ”Har Ted börjat prata som mumintrollet
nu…?”, berättar Annika och skrattar.
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