
My Åland Ab Ltd, projektledare  
och rådgivande mentorer.
Vi är glada att ha ett tjugotal erfarna personer från interna-
tionell business som mentorer, samt företagare från det 
privata närings-livet som behövs för projektets uppbyggnad.

Tillbaka till framtiden  
– Vad kan vi lära av 
bondeseglationen?
Åland har stora möjligheter att bli ett 
intressant område för flytande bostäder 
med tanke på den stora och vidsträckta 
skärgården vi har. Flytande bostäder är 
också ett koncept som bygger på tanken 
från bondeseglationens tid med partrederier.

Segelfartygen var stommen i bondesegla-
tionen med dess partrederier och andelar. 
Ur denna seglation utvecklades den 
moderna sjöfarten till dagens färje- och 
kryssningstrafik. 

Nu är vi tillbaka och kopplar tidigare 

sjöfartskunnande till ett boende ombord i 
flytande enskilda villor, små byar och mindre 
samhällen till flytande städer för 1 000 till 
10 000 invånare. Storleken bestäms av 
efterfrågan.

Mellan 1910 och 2010 minskade befolk-
ningen i skärgården och på landsbygden 
med cirka 9 000 personer och har inte 
återhämtat sig ännu. 

Vår vision är att få större inflyttning av 
företag och personer för att utveckla 
hela Åland. Konceptet med nya boende-
former som flytande bostäder och nya 
boendecentra med hem och arbetsplats 
inom samma område tror vi att ger högre 
livskvalitet.

Grundtanken för denna typ av boende är ett 
helt igenom miljövänligt koncept. 

Fördelarna med ett flytande koncept är: 
• Man behöver inte jordförvärvstillstånd, 

men lov av vatten och markägare för att 
ankra. Flytande objekt enligt ovan har 
samma status som fartyg – myndighets-
regler enligt trafi.fi, lokala lagar skall 
givetvis följas. 

• Anläggningen (Bostäder, kontor, bryggor, 
broar ) kan flyttas dit den passar bäst.

Boka ett möte så berättar vi mer om upplägget, i Sverige eller  
på Åland.

Kontakta: Per-Olof Björke, vd och projektledare ICM Ab Ltd /  
My Åland Ab. Email: peo@icm.ax  Tel: +358 18 17772 

www.icm.ax  |   www.myaland.ax  |  www.aquavilla.se     

flytande objekt enligt ovan har idag samma status som fartyg –     myndighetsregler enligt trafi.fi, lokala lagar skall givetvis följas.

Vad är MYÅLAND?
My Åland är ett bolag och ett projekt för alternativ planering av 
framtidens boende och infrastruktur på Åland.

Vår vision är att planera och bygga upp eko-byar med boende 
och arbetsplatser, på strategiska ställen på Åland. Dessa 
samhällen utvecklas efter den senaste miljötekniken, med 
minimala utsläpp och intrång i naturen.

My Åland projekten utvecklas av ICM Ab Ltd (Åland) och  
ICM Pte Ltd (Singapore).

SPECIALERBJUDANDE 
för svenska företag  
               
Köp en Aktie per företag: 5 000 € 
Få en Aktie gratis: 5 000 €  *för de 50 första investerarna.
Värde: 10 000 €
Avkastning: 5 % per annum på konto den 31 

december årligen.

Flytande kontor och bostäder. Bild: Aquavilla Framtidsvison i Eckerö. Architects impression.

Åland planerar infrastruktur i broar och kanske tunnlar för  
SEK 500 - 800 miljoner. Bild: Multiconsult

Flytande tunnlar har en minimal naturpåverkan. Bild: NPRA

INVESTERA PÅ ÅLAND

Mindre samhälle. Bild: Aquavilla

Landskapsarkitekt Tiina Holmberg är 
ansvarig för den totala planeringen av  
My Åland - projekten.

Thomas Lepistö, framgångsrik lednings- 
och marknadsstrateg, Åland Hotels.

Patrick Donner, professor i maritim 
juridik, föreläsare inom World Maritime 
University i Malmö och Shanghai samt 
Cypern.

PeO (Per-Olof) Björke, vd och projekt- 
ledare ICM Ab Ltd / My Åland Ab.  
Se www.icm.ax.

Richard Bergström, vd och huvudägare 
till Aquavilla i Stockholm/ Västervik. 
Bolaget är idag, efter 20 års forskning 
och utveckling, världsledande på flytande 
villor.

Vår vison för skärgården och hela Åland
– arbete och boende inom samma område

Gladys Low, director ICM Pte Ltd, 
Singapore.

Lägenhet, flytande hus, hus på planerat område,  
starta företag – det mesta är idag möjligt


