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Till medlemmarna i Södra Finlands agronomer rf  

Program  

 

Guidad vandring till Nordsjö fyllnadsbacke onsdagen den 23 maj 2018 kl. 17.  

 

På området fanns tidigare Nordsjö avstjälpningsplats och en plats dit man förde jordmassor 

som blivit över under byggnadsarbeten. Den tidigare avstjälpningsplatsen och 

jordfyllnadsområdet har nu med hjälp av miljö- och omgivningsplanering byggts upp till en i 

H:fors skala exceptionell miljö, där en omfattande mängd växt- och djurarter lever. 

 

Den guidade vandringen räcker ca två timmar. Ställvis finns branta stigar upp och ned där det 

är svårt att vandra (sätt på lämpliga skor!), men vandringen sker i långsam takt. 

Naturträdgårdsmästaren Jukka Toivonen guidar vandringen. Han har planerat Nordsjö toppen. 

Södra Finlands agronomer vandrar tillsammans med Trädgårdsagronomerna. 

 

Vandringen börjar från parkeringsplatsen vid korsningen av Vuosaaren satamatie (Nordsjö 

hamnväg) och Tryvikintie (Tryviksvägen i H:fors). Platsen finns nära Nordsjö hamns ABC. 

 

Anmälningar senast må 21.5. till Irmelin Nyman. 

 

 

Program på Åland 

 

Södra Finlands agronomer (Sfa) arrangerar ett program på Åland från fredagen den 8 juni kl. 

15 till lördagen den 9 juni kl. 13. Medlemmarna bokar själv resorna till och från Åland samt 

hotell. I tidtabellerna har man utgått från Viking Lines Åbo båtars tidtabeller. Vi rör oss med 

egna bilar och hoppas att även åländska medlemmar deltar fastän besöksmålen eventuellt är 

bekanta för dem. Ifall deltagarna har plats för ytterligare personer i sina bilar meddela om 

detta. Meddela även om specialdiet. Deltagarna betalar själv resorna, hotell och mat. 

Program: 

Fredagen den 8 juni:  

-kl. 15 Ålands Mejeriet, Jomala, Johannes Snellman  www.alandsmejeriet.ax  

-kl. 16.30 Pro Agria, Jomala, Dennis Grönroos  www.landsbygd.ax/hushallningssallskapet  

-kl. 18 "Kvighotellet", Jomala, Emilia Arola 

-kl. 19.30 Smakbyn, Kastelholm, Sund, Anni Lindborg  www.smakbyn.ax  

Lördagen den 9 juni 

-kl. 9 Start från hotellet 

-kl. 9.30 Grannas äppelodling, musteri, Västanträsk, Jan Mattsson  www.grannas.ax  

-kl. 11.30-13 Guidning, lunch Stallhagen, Finström, Jan Wennström  www.stallhagen.com  

 

Ålandsinformation: 

Åland nås bra med flyg och båt. Vid bokning kan t.ex. ett Viking Club kort skaffas och resan 

blir då billigare. Från Åbo avfärd kl. 8.45 och i Mariehamn kl. 14.10. Från Mariehamn kl. 

14.25 och i Åbo kl. 19.50. I hamnen skall man vara med bil en timme före avresa. 

Från H:fors avgår Viking Line kl. 17.30 och är i Mariehamn kl. 04.25 och man kan ta in på 

hotell (betalar för ett dygn). 

http://www.alandsmejeriet.ax/
http://www.landsbygd.ax/hushallningssallskapet
http://www.smakbyn.ax/
http://www.grannas.ax/
http://www.stallhagen.com/


Ålands Turistinformation, Storgatan 8, Mariehamn, tfn 018-

24000, info@visitaland.com , www.visitaland.com Härifrån kan ni beställa Åland Guide och 

karta med info om aktiviteter och evenemang året runt. Gäller t.o.m. maj 2018. En ny 

publikation kan ni sedan få på hotellet. Bra hotell i centrum är t.ex. Park Alandia, Savoy, 

Pommern och Arkipelag. 

Bil kan hyras från Rundbergs bil och service, Strandgatan 1 B, tfn 018-525 

505, www.rundbergs.com 

 

Deltagarna kan kombinera eget program med det som Sfa arrangerar på det försommarvackra 

Åland! 

Anmälningar senast fredagen den 1 juni 2018 till 

Irmelin Nyman, 040-502 9631 

Blåsippsstigen 3, 00930 Helsingfors 

irmelin.nyman@pp.inet.fi 

 

På uppdrag av styrelsen 

Vårhälsningar, Irmelin Nyman  
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