
VÄSTRA ÅLAND CENTRUM ÅLAND SÖDRA ÅLAND

Målgrupperna är i första hand företag som flyttar en del av sin organisation och kontor  till Åland, främst unga familjer från 
Stockholms-, Uppsala- och Roslagsområdet, samt Åbo- och Helsingforsområdet och naturligtvis ålänningar.  
MY ÅLAND förhandlar med markägare på hela Åland om strategiska områden.

• fantastisk infrastruktur till Sverige/Finland, 
 ”förstad” till Stockholm, Uppsala, Roslagen, Åbo, H:fors 
• sporthall, curlinghall, golf, smartpark,  
 barnaktiviteter, året-runt konferensmöjligheter, 
•  nära till närodlat 
•  möjlighet till egna kolonilotter
•  nära till ridningsaktiviteter 

•  planerad utveckling av vindkraft och solenergi 
•  möjlighet till inköp av lokal biodiesel 
•  gång- och cykelbana i närområdet 
•  nära till sandstränder
•  hälsocentral och apotek
• småbåtshamn 

Spara
150.000 

SEK/år
Ingen bil behövs
tack vare korta

 avstånd.

FANTASTISK MÖJLIGHET ATT VARA MED
OCH INVESTERA I MARKOMRÅDEN OCH

PLANERING PÅ ÅLAND DÅ VI ÖKAR I
BEFOLKNING MED 1000... 10000...  PERSONER.

ARBETE OCH BOENDE PÅ SAMMA NATURNÄRA PLATS. 

Mer
livskvalitet!
Sjukdagar/år

Stockholm 
ca 30-60 dagar

Åland 
ca 6–10 dagar

Standard på området:
• junior klubbhus
• grillterrass
• solterrass med swimming- 
 pool, spa
• pool för vattengymnastik
• meditationsdäck
• barnpool
• partydäck
• lekplats för barn
• bastuavdelning
• fitnessrum
• joggingbana
• elbils- och cykelpool

5–30 minuter till allt på fasta Åland

Denna sida finns på www.myaland.ax, ÖVERSIKT

My home, my office, my playground

För presentation av hela MY ÅLAND projektet,  riktad emission el-
ler information/förhandling av sponsoravtal, ta kontakt med 
PEO Björke,  tel 018-17772 
eller peo@myaland.ax 
Norra Esplanadgatan 4 b, 
(GE kontoret) rum 20, 
nedre våningen.

NORRA ÅLAND

LITE KITTLANDE TANKAR....

•  tänk dig att du går på jobb, 500-1000 meter och      
 får dagens motion

•  tar dina barn till dagis/skolan, är hemma kl. 17.00

•  får det mesta av maten via eko/närodlat,  
 hemleverans av ekologiska produkter

•  färsk lax från första laxodlingen på land, Fifax

•  hinner ta båten ut på en tur, fiska eller surfa

•  småbåtshamn på gångavstånd för alla som önskar

•  du sparar 1000 timmar/år att slippa sitta i bil- 
 köer samt SEK 150 000 i lägre kostnader/ år

•  du kan hyra en el bil som laddas med lokala vind- 
 möllor och solenergi.

•  det är inte viktigast hur gammal man blir utan  de bra   
 dagarna

Åland ligger bra till!
Man kan börja med:
• distansarbete
• hyra lägenhet och kontor
• investera i lägenhet, helt husblock eller i ett helt område.

Visste du detta  
om Åland?
Q  Självstyrt örike, egen flagga, pass, 
  frimärken, hör till Finland

Q  Egen regering, eget lagstiftande parlament. 

Q  I dag 30.000 invånare, vision att växa 50–100%  
 till 2050

Q  80-tal nationaliteter, internationell miljö.

Q  Enbart svenska som språk med myndigheter.

Q  6000 öar med namn, 20.000 öar totalt

Q  Cirka 30 färje-/kryssningsanlöp per dag 

 Sverige–Finland

Q  Flyg 20 minuter Arlanda– Mariehamn

Q  Flyg 40 minuter Mariehamn –Helsingfors

Q  Stark kulturell koppling till sjöfart 

Q Välkomnar speciellt shipping,  it-och  
 high-tech-etableringar

Q  Samarbete med Sverige/ Finland i universitets  
 studier, viss sjukvård

Q  Klimatsmarta byar planeras för 500+   
 personer.

Q  Alla kommuner har planerade områden  
 för villor.

Q  Marknadshyror

Som ickeålänning kan du idag fritt köpa:
• lägenhet
• hus eller tomt på planerat område för fastboende
• en bonsai ”minneslund”
Efter 5 år kan man få åländsk hembygdsrätt och därmed  
köpa mark/bostad på hela Åland.

MY ÅLAND följer noga med utvecklingen av 
HYPERLOOP projekten, Sverige–Åland–Finland 
på 30 minuter.
Några intressanta länkar att följa utvecklingen:
www.fsl.ax, www.hyperloop-one.com

www.myaland.ax

www.aland.se/fakta_aland/kommuner.asp
www.kyrkor.ax

www.visitaland.com

Officiella Åland:

www.regeringen.ax www.asub.ax

www.komhem.nu www.alandliving.ax


